
Építésüggyel kapcsolatos tájékoztató 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról  

(1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez) 

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek: 

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú 

vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy 

tartószerkezetét is érintik. 

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a 

homlokzat felületképzésének megváltoztatása. 

3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése. 

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek 

magassága a 6,0 m-t nem haladja meg. 

5. Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése. 

6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása. 

7. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után 

sem haladja meg a nettó 20,0 m
2

 alapterületet. 

8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után 

sem haladja meg a nettó 100 m
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 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. 

9. Önálló reklámtartó építmény, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy 

tábla építése, elhelyezése. 

10. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése. 

11. Növénytermesztésre és gombatermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése. 

12. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m
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 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem 

veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld 

feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, bővítése. 

13. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése. 

14. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, 

végleges jellegű megváltoztatása. 

15. Támfal építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó 

terepszinttől számított 1,5 m magasságot. 

16. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint 

zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, bővítése. 

17. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék, illemhely (kivéve csoportos 

illemhely) elhelyezése, építése, bővítése. 

18. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, 

kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése. 

19. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, 

árnyékoló elhelyezése. 

20. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése. 

21. Telken belüli geodéziai építmény építése. 

22. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg. 

23. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási 

építmény építése. 

24. Közforgalom elől elzárt, telken belüli út, parkoló, áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése. 

25. A pince építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 20 m
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 légteret és a 2,0 

m mélységet 

26. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése. 

A felsorolásban nem szereplő egyéb építési tevékenységek esetében további információt a következő elérhetőségeken kérhetnek: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Építésügyi Osztály 

Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4. (Telefon: 59/795-260, 59/795-259 - E-mail cím: karcagjh.epugy@jasz.gov.hu) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200312.kor#lbj0id3dd6

