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EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Illetékesség
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésfelügyeleti Osztály

Ügyintézés helye

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
2660 Balassagyarmat, Ady Endre utca 2.
3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
3060 Pásztó, Vasút út 21.
2651 Rétság, Rákóczi út 20-22.
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

- építtető neve, lakcíme, szervezet esetén a megnevezése és székhelye,
- az építési tevékenységgel érintett telek címe, helyrajzi száma,
- bejelentés tárgya annak rövid leírása,
- a lakóépület  építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016.  (VI.13.) Korm.
rendelet 1. melléklet szerinti dokumentáció,
- ha az építési tevékenységet a természetes személy saját lakhatásának biztosítása
céljából  kívánja  végezni,  az  építtető  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratban  tett
nyilatkozatát  arra  vonatkozóan,  hogy  természetes  személy  és  az  építési
tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.
-  Amennyiben  az  egyszerű  bejelentéshez  kötött  építési  tevékenységet  nem
természetes  személy  és  nem  saját  lakhatásának  biztosítása  céljából  végzi,  az
építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni.
-  Az  építtető  és  az  építész  tervező  a  kötelező  tervezői  művezetés  feltételeit  a
tervezési szerződésben rögzíti.  A tervezői művezető -  a Magyar Építész Kamara
szabályzata szerint  -  az építési  folyamatot  a helyszínen legalább hat  alkalommal
figyelemmel kíséri, és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tesz.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Nincs

Ügyintézési határidő 8 nap

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Elektronikusan:   www.e-epites.hu/etdr

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) szerinti egyszerű bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű beje-
lentés) kötött építési tevékenység 
a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, 
b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alap-
területet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint 
c) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építé-
se, amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lak-
hatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál
többet nem tartalmaz, 
d) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alap-
területet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építte-
tő természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása
céljából végzi, 
e) az a)–d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.
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Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljá-

rásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról,
 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 
 155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentésé-

ről,
 7/2016.(V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározá-

sáról,
 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről,

Időpontfoglalás Tel.: 06 32 620-754, 06 32 620-733

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

https://efp.e-epites.hu/
www.e-epites.hu/etdr
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