
ÉPÍTÉSÜGY
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Illetékesség
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi 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

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

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Eljárási illeték megfizetése:
- átutalással, vagy az alábbi linken https://efp.e-epites.hu/
Számlaszámok:
-Eljárási illeték a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú El-
járási illeték számlára.
-Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 10023002-00319566  (14.000.-Ft),
-Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály: 
10037005-00299547-00000000 (14.000.- Ft).

Ügyintézési határidő
25 nap (312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 14/A.§ (1) bekezdés)
35 nap (312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 14/A.§ (2) bekezdés)
20 nap (312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 11/D.§)

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Elektronikusan:   www.e-epites.hu/etdr

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Az  építési  tevékenység  végzésére  jogszabályban  meghatározott  építésügyi
hatóságtól építési engedélyt kell kérni (312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet
kivételével.
Építmény,  építményrész  rendeltetés  megváltoztatásához  nem  kell  építéshatósági
engedély.
Engedély nélkül elhelyezhető építmények csak építési helyen belül helyezhetők el.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
 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,
 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő in-

dok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 
 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

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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