Tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy egy űrlapon csak egy igény benyújtására van lehetőség. Több megkeresés benyújtása esetén, igényenként új űrlap kitöltése
szükséges. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
Ügytípus
Építésügyi hatósági eljárások támogatása – a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 3. § az építésügyi hatósági szolgáltatáshoz az Inytv. szerinti
bejegyzés, feljegyzés, erről szóló határozat igazolása – hiteles másolat kérése.
Ügytípus leírása
Építésügyi hatósági eljárásokhoz az Inytv. szerinti bejegyzés, feljegyzés, erről szóló határozatok igazolása – hiteles másolat kérése. (Leggyakrabban
előforduló ügyek – építési, bontási engedélyek, tervdokumentációk, használatbavételi engedélyek, tervrajzok, közművek.)
Űrlaphoz csatolandó mellékletek
1.) Az ügyintézés megkönnyítése érdekében az ügyfél rendelkezésére álló dokumentumok másolatai, ismert tények, információk közlése.
2.) Írásos meghatalmazás abban az esetben, ha az ügyfél saját ügyeinek intézésével más személyt bízott meg és a Rendelkezési
nyilvántartásban nem tett rendelkezést.

Kérelmező személy adatai

Magánszemély vagy gazdálkodó szervezet képviselője?*
Saját maga képviseletében vagy meghatalmazottként jár el?*

Magánszemély
Saját nevemben

Gazdálkodó szervezet
Meghatalmazottként

Személy adatok
Viselt név előtag:

Viselt vezetéknév*:

Viselt utónév*:

Viselt utónév 2:

Születési név előtag:

Születési vezetéknév*:

Születési utónév*:

Születési utónév 2:

Születési hely*:

Születési idő*:

Anyja vezetékneve*:
Anyja utóneve*:

Anyja utóneve 2:

Okmány adatok
Okmány típusa*:
személyazonosító igazolvány
jogosítvány
útlevél

Okmány száma*:

Cím
Állandó lakcím

Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Ajtó:

Levelezési cím

Megegyezik az állandó lakcímmel

Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Ajtó:

Elérhetőség

Telefonszám*:

E-mail:

Gazdálkodó szervezet adatai (Csak abban az esetben töltse ki, ha gazdálkodó szervezet nevében jár el!)

Cégnév*:
Adószám*:

Cégjegyzékszám:

Székhely
Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Ajtó:

A keresett vagy meghatalmazó személy adatai
Személy adatok
Viselt név előtag:

Viselt vezetéknév*:

Viselt utónév*:

Viselt utónév 2:

Születési név előtag:

Születési vezetéknév*:

Születési utónév*:

Születési utónév 2:

Születési hely*:

Születési idő*:

Anyja vezetékneve*:
Anyja utóneve*:

Anyja utóneve 2:

Okmány adatok
Okmány típusa*:
személyazonosító igazolvány
jogosítvány
útlevél

Okmány száma*:

Cím
Állandó lakcím

Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Levelezési cím

Em.:

Ajtó:

Megegyezik az állandó lakcímmel

Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Elérhetőség
Telefonszám*:

E-mail:

Ajtó:

Építmény adatai
Kérelem tárgya
Keresett irat tárgya*:
elsőfokú építésügyi hatóságok által kiadott bontási engedélyről másolat kérés
elsőfokú építésügyi hatóságok által kiadott építési engedélyről másolat kérés
elsőfokú építésügyi hatóságok által kiadott használatbavételi engedélyről másolat kérés
engedélyezési tervdokumentációról másolat kérés
műszaki leírásról másolat kérés
a Levéltár őrizetében lévő építőipari vállalatok iratanyagából kiviteli tervdokumentációról másolat kérés
a Levéltár őrizetében lévő építőipari vállalatok iratanyagából műszaki leírásokról másolat kérés
egyéb:

Kérelem pontosítása:

Épület adatai
Épület típusa*:

családi ház

ikerház

sorház

házrész

kastély

tanya

könnyűszerkezetes

vályogház

garázs

nyaraló

irodaház

üzletház

vendéglátóipari épület

melléképület

raktár

ipari épület

mezőgazdasági épület

intézmény

egyéb:

Kérem pontosítsa, hogy
milyen épület:

Cím
Jelenlegi címe

Ország*:
Irányítószám:

Település*:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Helyrajziszám:

Korabeli címe

A korabeli és a jelenlegi cím megegyezik

Ország:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Helyrajziszám:

Építés éve*:
Használatbavételi engedély
kiadásának éve:
Átépítés éve:
Építési engedély/használatbavételi
engedély iktatószáma:
Lakótelepi épület esetén az
építéskor használt betűjelzés:

Ingatlan további adatai (terület, szobák száma, eszmei hányad, tulajdoni forma):

Az építési, használatbavételi engedély kiadásának egyéb ismert adatai (az engedélyeket kiadó hatóság neve, az engedélyek iktatószáma):

Jelenlegi tulajdonos adatai

Név előtag:

Vezetéknév:

Utónév:

Utónév 2:

Építtető adatai*
A keresés lefolytatásához az építtető tulajdonos nevének megadására szükség van, ez a tulajdoni lapon, telekkönyvi betéten megtalálható.

Egyéb kérdések
MNL szervezeti illetékesség
Válassza ki azt a megyei tagintézményt, amelynek illetékességi területén található a keresett ingatlan. Kérjük, hogy a tagintézmény kiválasztásánál vegye figyelembe, hogy az MNL megyei levéltárai
a megyéjük területén működő, valamint működött megyei szintű közigazgatási szervek, az MNL Országos Levéltára pedig az országos szintű szervek iratait őrzik és az egyes tagintézmények csak
az általuk őrzött iratokból tudnak adatot szolgáltatni. Ha bizonytalan arra vonatkozóan, hogy az ügyében melyik tagintézmény járhat el, úgy kérjük, hogy jelölje meg az Ügyfélszolgálati Főosztályt!

Melyik tagintézményhez kívánja benyújtani az igényt?*
MNL Országos Levéltára
MNL Baranya Megyei Levéltára
MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára
MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára
MNL Békés Megyei Levéltára
MNL Csongrád Megyei Levéltára
MNL Fejér Megyei Levéltára
MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára
MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
MNL Heves Megyei Levéltára
MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára
MNL Nógrád Megyei Levéltára
MNL Pest Megyei Levéltára
MNL Somogy Megyei Levéltára
MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
MNL Tolna Megyei Levéltára
MNL Vas Megyei Levéltára
MNL Veszprém Megyei Levéltára
MNL Zala Megyei Levéltára
MNL Ügyfélszolgálati Főosztály

Egyéb kérdések
Papíron vagy elektronikusan kéri a másolatot?*

Papíron

Elektronikusan

A kiadmányt elektronikus úton természetes személy esetén az Ügyfélkapu címére, jogi személy esetén annak Cégkapujára, közigazgatási szerv esetén annak Hivatali Kapujára kell megküldeni. Amennyiben a
Rendelkezési Nyilvántartásban rendelkezett a kapcsolattartás módjáról és az az űrlapon megjelölttől eltérő, a Levéltár az űrlapon megjelölt módnak megfelelően fog eljárni.

Megjegyzés:

Csatolt mellékletek:

Adatkezelési tájékoztató
A Magyar Nemzeti Levéltár honlapján olvasható (http://mnl.gov.hu/ugyfelszolgalat_adatkezelesi_tajekoztato) Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és az abban foglaltakat
tudomásul veszem. Ezen előzetes tájékoztatás alapján, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásával, a kérelemben megadott személyes adatokat az
adatkezelő rendelkezésére bocsátom. Egyúttal büntetőjogi felelősségem tudatában jelentem ki, hogy az előzetes tájékoztatás alapján megadott személyes adatok a valóságnak
megfelelnek; más érintett személyes adatainak megadása esetén az érintett személyes adatainak közléséhez meghatalmazással vagy egyéb érvényes adatkezelési jogcímmel
rendelkezem.

Tudomásul veszem

Kelt:

aláírás

