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

6. Melléklet

 A  B  C  D  E

1  Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Hatósági eljárás  Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró hatóság

 a) építési,  Nemzeti

b) összevont,
Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi (erdő 

esetében),

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 a) építési,
 fővárosi és megyei 

kormányhivatal

b) összevont (építési 

engedélyezési szakaszában),

élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatósága

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 a) építési,  Nemzeti

b) összevont (építési 

engedélyezési szakaszában),

Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 - Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása 

esetén.

 A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 

minőségi, a települési szilárd és folyékony 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 

járványügyi vonatkozású követelményeknek való 

megfelelés.

 a) építési,

- Az OTÉK szerint az egyes területfelhasználási egységeken kivételesen 

elhelyezhető építmény építése esetén.

Munkavégzés céljára szolgáló építmények 

esetében a kémiai biztonságra vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

b) összevont (építési 

engedélyezési szakaszában),

- Hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési 

egységet tartalmazó épület építése esetén.

Az egészségvédelem biztosítása az OTÉK-ban 

meghatározott egyes épületszerkezetek és 

helyiségek létesítési követelményeitől való 

eltéréshez hozzájárulás.

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási,

f) országos építési 

követelményektől való eltérési

engedélyezési eljárás

4

 Állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos, 

illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, 

állatverseny, állatkert, vadaspark, kegyeleti állattemető hullaégetője, állati 

tetem-hulladékgyűjtő, gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, élelmiszer 

előállító és forgalmazó illetve tároló, takarmány előállító, mesterséges 

megtermékenyítő, embrióátültető, baromfi- és halkeltető állomás, méhanya-

nevelő rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó 

építmény, építményrész esetén.

 A nemzeti és közösségi jogi élelmiszer-higiéniai 

követelményeknek, takarmányhigiéniai és más, a 

takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára 

és felhasználására vonatkozó követelményeknek, a 

nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 

előírásoknak, az állategészségügyi szabályoknak 

és az állatjóléti követelményeknek való 

megfelelés.

 fővárosi és megyei 

kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága

5

 járási (fővárosi kerületi) 

hivatal járási (fővárosi 

kerületi) népegészségügyi 

intézete

2
 Ha az új épület, meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő 

bővítése termőföldön valósul meg

 A termőföld minőségi védelmére vonatkozó 

jogszabályi követelmények érvényre juttatása, 

valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

 termőföld minőségi védelme 

tekintetében: a fővárosi és 

megyei kormányhivatal 

növény- és talajvédelmi 

igazgatósága; erdőre gyakorolt 

hatások tekintetében: a megyei 

kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága

3
 Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló 

rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész esetén.

 A nemzeti és közösségi jogi, a nem emberi 

fogyasztásra szánt állati melléktermékekre 

vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az 

állategészségügyi szabályoknak és állatjóléti 

követelményeknek való megfelelés.

 fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási 

hivatalának állat-egészségügyi 

és élelmiszer-ellenőrző 

hivatala

 fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

népegészségügyi 

szakigazgatási szerve



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

6. Melléklet

 A  B  C  D  E

1  Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Hatósági eljárás  Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró hatóság

2
 Ha az új épület, meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő 

bővítése termőföldön valósul meg

 A termőföld minőségi védelmére vonatkozó 

jogszabályi követelmények érvényre juttatása, 

valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

 termőföld minőségi védelme 

tekintetében: a fővárosi és 

megyei kormányhivatal 

növény- és talajvédelmi 

igazgatósága; erdőre gyakorolt 

hatások tekintetében: a megyei 

kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága

 a) építési,

b) összevont (építési 

engedélyezési szakaszában),

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 A következő esetekben:  a) építési,

- „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; b) összevont,

- „A”-„B” tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek 

esetén;

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

- tömegtartózkodásra szolgáló építmény esetén; d) használatbavételi,

- 500 m2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti, 50 m2-t meghaladó 

alapterületű közösségi helyiséget tartalmazó épület esetén;
e) fennmaradási,

- 500 m2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti „D”-„E” 

tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek, 

épületrészek esetén;

f) országos építési 

követelményektől való eltérési

- mozgásukban, cselekvő képességükben korlátozott személyek tartós 

elhelyezésére szolgáló helyiséget tartalmazó épületek esetén;
engedélyezési eljárás

- pinceszintek kivételével a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és 

üdülőépületek esetén;

- terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

- zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény, építményrész 

esetén.

 a) építési,

b) összevont (építési 

engedélyezési szakaszában),

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 a) építési,

b) bontási,

c) összevont,

d) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

e) használatbavételi,

f) fennmaradási

engedélyezési eljárás

9

 Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység 

nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati 

engedély köteles és az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott 

tevékenység külterületen, valamint belterület esetén természeti területen, 

országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, 

barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi táj értéket 

közvetlenül érint.

 Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység - 

ide nem értve az 1. § (2) bekezdés d) pontja 

szerinti esetkört -, illetve az építményben folytatott 

tevékenység a természet és a táj védelmére 

vonatkozó nemzeti és közösségi jogi 

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint 

vagy további feltételek mellett megfelel-e.

 környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség

 Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség

7
 Az épület, építmény kialakítására vonatkozó 

tűzvédelmi előírások betartatása.

 a tűzvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó 

szervezetekről, a tűzvédelmi 

bírságról és a tűzvédelemmel 

foglalkozók kötelező élet- és 

balesetbiztosításáról szóló 

kormányrendelet szerinti első 

fokon eljáró tűzvédelmi 

szakhatóság

 a tűzvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó 

szervezetekről, a tűzvédelmi 

bírságról és a tűzvédelemmel 

foglalkozók kötelező élet- és 

balesetbiztosításáról szóló 

kormányrendelet szerinti 

másodfokon eljáró tűzvédelmi 

szakhatóság

8  Életvédelmi rendeltetésű építmények, óvóhelyek esetén.

 Polgári védelmi követelmények érvényre juttatása 

és a katasztrófavédelmi feladatok ellátása 

érdekében.

 az építmény helye szerint 

illetékes fővárosi és megyei 

katasztrófavédelmi 

igazgatóság

 Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

6  Vezeték nélküli távközlési építmény esetén.
 A sugár-egészségügyi követelményeknek való 

megfelelés, annak feltételei.

 fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

népegészségügyi 

szakigazgatási szerve 

Sugáregészségügyi 

Decentruma

 Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal
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6. Melléklet

 A  B  C  D  E

1  Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Hatósági eljárás  Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró hatóság

2
 Ha az új épület, meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő 

bővítése termőföldön valósul meg

 A termőföld minőségi védelmére vonatkozó 

jogszabályi követelmények érvényre juttatása, 

valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

 termőföld minőségi védelme 

tekintetében: a fővárosi és 

megyei kormányhivatal 

növény- és talajvédelmi 

igazgatósága; erdőre gyakorolt 

hatások tekintetében: a megyei 

kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága

 Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység 

nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati 

engedély köteles, és

 a) építési,

- a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabály szerinti szennyező anyag 

elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a 

felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos 

vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen 

bevezetésével jár együtt, vagy

b) összevont,

- a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, 

vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt, vagy

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

- az építmény, illetve a tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 

külön jogszabályban a védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó 

mellékletben szerepel, vagy

d) használatbavételi,

- arra parti sávban, nagyvízi mederben kerül sor. e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 a) építési,

b) bontási,

c) összevont,

d) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

e) használatbavételi,

f) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 a) építési,

b) összevont (építési 

engedélyezési szakaszában),

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 a) építési,

b) összevont (építési 

engedélyezési szakaszában),

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 Ha a Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást 

megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor:
 a) építési,

13

 Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység 

nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati 

engedély köteles, és az építmény a kistérségi székhely település 

jegyzőjének hatáskörébe nem tartozó légszennyező anyag kibocsátással 

üzemel.

 Annak elbírálása, hogy az építménybe tervezett 

tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb 

technika alapján meghatározott levegővédelmi 

követelményeknek és előírásoknak, valamint a 

védelmi övezet kijelölési szabályainak.

 környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség

 Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség

14

 Annak elbírálása kérdésében, hogy a Khvr. 5. 

számú mellékletében foglalt követelmények 

alapján az építési tevékenység és az építményben 

folytatott tevékenység alapján jelentős környezeti 

hatások feltételezhetők-e.

 környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség

 Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség

11

 Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység 

nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati 

engedély köteles, a hulladék kezelésével kapcsolatos építmény esetén.

 Annak elbírálása, hogy milyen hulladék 

keletkezik és annak kezelése megfelel-e a 

hulladékgazdálkodási előírásoknak.

 környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség

 Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség

12

 Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység 

nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati 

engedély köteles, és az építmény a kistérségi székhely település 

jegyzőjének hatáskörébe nem tartozó zaj- vagy rezgéskibocsátással üzemel.

 Annak elbírálása, hogy az építmény 

zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj és 

rezgés elleni védelem követelményeinek.

 környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség

 Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség

10

 Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, 

illetve az építményben folytatott tevékenység a 

felszín alatti vizek, a felszíni vizek, valamint az 

ivóvízbázis védelmére vonatkozó 

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint 

vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá 

annak elbírálása, hogy az építési tevékenység az 

árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra 

milyen hatást gyakorol.

 környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség

 Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség
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6. Melléklet

 A  B  C  D  E

1  Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Hatósági eljárás  Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró hatóság

2
 Ha az új épület, meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő 

bővítése termőföldön valósul meg

 A termőföld minőségi védelmére vonatkozó 

jogszabályi követelmények érvényre juttatása, 

valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

 termőföld minőségi védelme 

tekintetében: a fővárosi és 

megyei kormányhivatal 

növény- és talajvédelmi 

igazgatósága; erdőre gyakorolt 

hatások tekintetében: a megyei 

kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága

1. intenzív állattartó telep vízbázis védőövezetén, védett természeti 

területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetén 10 

számosállat alatt, egyéb állat esetén 50 számosállat alatt;

b) összevont,

2. nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 

2000 területen, nem barlang védőövezetén:

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási

a) broilerek számára 100 számosállat alatt, engedélyezési eljárás

b) tojók számára 200 számosállat alatt,

c) sertéshízók számára 500 számosállat alatt,

d) sertéskocák számára 150 számosállat alatt,

e) egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 

számosállat alatt;

3. húsfeldolgozó üzem 10 ezer t/év késztermék előállítása alatt;

4. önállóan létesített vágóhíd 25 t/nap vágottsúly-kapacitás alatt;

5. halfeldolgozó üzem 10 ezer t/év késztermék előállítása alatt;

6. gyümölcs-, zöldségfeldolgozó üzem 40 ezer t/év késztermék előállítása 

alatt; 

 7. növényi-, állatiolaj-gyártó üzem 40 ezer t/év késztermék előállítása alatt;

8. tejtermék-gyártó üzem 200 t/nap beérkezett tejmennyiség alatt;

9. keményítőgyártó üzem 100 t/nap késztermék előállítása alatt;

10. cukorgyár 5 ezer t/nap répafeldolgozó-kapacitás alatt;

11. édességgyártó üzem 10 ezer t/év késztermék előállítása alatt;

12. sörgyár 30 millió l/év kapacitás alatt;

13. malátagyártó üzem 25 ezer t/év késztermék előállítása alatt;

14. egyéb élelmiszergyártó üzem 40 ezer t/év késztermék előállítása alatt;

15. textilkikészítő üzem (előkezelés, festés, nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap 

textil kikészítése alatt;

16. nyersbőrcserző üzem 12 t/nap kikészített bőr előállítása alatt;

17. papír- és kartongyártó üzem 20 t/nap késztermék gyártása alatt;

18. kőolajból kenőanyagot előállító üzem 15 ezer t/év késztermék 

előállítása alatt;

19. vegyi anyagot (kivéve a peroxidokat) előállító üzem 20 ezer t/év 

késztermék előállítása alatt;

 20. peroxidokat gyártó üzem 1000 t/év késztermék előállítása alatt;

21. műtrágyagyártó üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;

22. peszticidet és más növényvédő- és gyomirtószereket gyártó, formáló és 

kiszerelő üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;

23. lakk- és festékgyártó üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;

24. gyógyszer-készítmény-gyártó üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása 

alatt;

25. mosó- és tisztítószergyártó üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása 

alatt;
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 Annak elbírálása kérdésében, hogy a Khvr. 5. 

számú mellékletében foglalt követelmények 

alapján az építési tevékenység és az építményben 

folytatott tevékenység alapján jelentős környezeti 

hatások feltételezhetők-e.

 környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség

 Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség
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6. Melléklet

 A  B  C  D  E

1  Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Hatósági eljárás  Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró hatóság

2
 Ha az új épület, meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő 

bővítése termőföldön valósul meg

 A termőföld minőségi védelmére vonatkozó 

jogszabályi követelmények érvényre juttatása, 

valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

 termőföld minőségi védelme 

tekintetében: a fővárosi és 

megyei kormányhivatal 

növény- és talajvédelmi 

igazgatósága; erdőre gyakorolt 

hatások tekintetében: a megyei 

kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága

26. szénszálgyártó üzem 20 t/nap késztermék előállítása alatt;

27. 10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldatot készítő és felhasználó 

üzem 5 ezer t/év gumioldat alatt;

28. gumikeverék-gyártó vagy feldolgozó üzem 20 ezer t/év gumikeverék 

előállítása vagy feldolgozása alatt;

29. üveg- és üvegszál-gyártó üzem 20 t/nap olvasztókapacitás alatt; 

 30. kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap-, égetettagyag-építőanyag-

gyártó üzem 75 t/nap gyártási kapacitás alatt, illetve ahol a kemence

térfogata a 4 m3-t, és abban az árusűrűség a

300 kg/m3-t nem haladja meg;

31. ásványi anyagokat olvasztó üzem, beleértve az ásványi szál gyártását is 

20 t/nap olvasztókapacitás alatt;

32. vas és acél (elsődleges vagy másodlagos) olvasztására szolgáló üzem, 

beleértve a folyamatos öntést 2,5 t/óra kapacitás alatt;

33. meleghengermű - 20 t/óra nyersacél feldolgozás alatt - üzemeltetésére 

szolgáló építmény;

34. kovácsoló üzem 50 kJ/kalapács energiafogyasztás alatt vagy 20 MW 

hőteljesítmény-felvétel alatt;

35. nem vas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, finomító üzem 2 t/nap 

kapacitás alatt;

36. vas- és acélöntöde 20 t/nap termelési kapacitás alatt;

37. bevonatolt termékeket gyártó üzem 2 t/óra nyersacélfeldolgozó-

kapacitás alatt; 

 38. fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal 

felületkezelő üzem 20 ezer m2/év felület kezelése alatt, vagy ahol az összes 

kezelőkád térfogata a 30 m3 alatt van;

39. közútigépjármű-gyártó (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) üzem 

5000 db/év késztermék előállítása alatt;

40. közútigépjármű-javító telep 5-20 db egy időben javítható gépjármű 

szám között;

41. bevásárlóközpont a parkoló területe nélkül

számított 3000-10 000 m2 nettó összterület szint között vagy 100-300 

parkolóhely között;

42. mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra használt területen szálláshely-

szolgáltató épület vagy épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel 

együtt) település külterületén lévő védett természeti területen, Natura 2000 

területen, barlang védőövezetén 50 szálláshely alatt vagy 0,5 ha 

területfoglalás alatt; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 

területen, nem barlang védőövezetén 500 szálláshely alatt vagy 3 ha terület 

felhasználása alatt; 

 43. kemping megvalósítását szolgáló építmény védett természeti területen, 

Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén 50 sátor-, illetve 

lakókocsi, lakóautó hely alatt;
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44. autóbusz-pályaudvar vagy -garázs önálló kialakításnál 20 (induló és 

érkező) gépkocsiállás alatt;

45. szén, lignit önálló felszíni tárolását szolgáló építmény nem védett 

természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang 

védőövezetén és nem vízbázis védőövezetén 1000-100 000 t össztároló-

kapacitás között;

46. vegyitermék tárolását szolgáló építmény nem védett természeti 

területen 300-30 000 m3 össztároló-kapacitás között;

47. nem veszélyes hulladék-lerakó építmény nem védett természeti 

területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén napi 10 t 

hulladéklerakás alatt vagy 25 000 t teljes befogadó-kapacitás alatt;

48. nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel, biológiai 

kezeléssel ártalmatlanító építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett 

természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang 

védőövezetén 10 t/nap kapacitás alatt; 
 49. nem veszélyes hulladék-hasznosító építmény nem vízbázis 

védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, 

nem barlang védőövezetén 10 t/nap kapacitás alatt;

50. fémhulladék-gyűjtő, -feldolgozó és

-újrahasznosító telep (beleértve az autóroncs telepeket) nem vízbázis 

védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, 

nem barlang védőövezetén 5 t/nap kapacitás alatt;

51. veszélyeshulladéktároló vagy -hasznosító építmény nem önálló 

telepként (listán nem szereplő, más tevékenység részeként) 2 ezer t/év 

kapacitás alatt;
52. stadion, sportcsarnok vízbázis védőövezetén, védett természeti 

területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 500 fő 

befogadóképesség alatt, 0,5 ha területfoglalástól; nem vízbázis 

védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, 

nem barlang védőövezetén

10 000 fő befogadó képesség alatt, 0,5 ha területfoglalástól;

 53. szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri építmények védett 

természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha 

alatt; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem 

barlang védőövezetén 5000 fő egyidejű befogadóképesség alatt, vagy 3 ha 

területfoglalás alatt vagy 300 db parkolóhely alatt;

54. golfpálya nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, 

nem barlang védőövezetén 18-nál kevesebb lyukú pálya esetén;

55. szabadtéri építmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon 

történő vizsgálatához 500 kN tolóerő alatt vagy 10 MW egyidejű kapacitás 

alatt, legalább 300 kW motorteljesítménytől; 
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 56. más célra használt területen ipari, raktározási célú építmények 

elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával való 

ellátása) védett természeti területen, vízbázis védőövezetén, Natura 2000 

területen, barlang védőövezetén 0,5 ha alatt; nem természeti területen, nem 

vízbázis védőövezetén, nem Natura 2000 területen, nem barlang 

védőövezetén 0,5-3 ha között;
57. egyéb építmény, amely a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott 

tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, védett természeti 

területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha és 1 ha 

területfoglalás között, vagy 10 és 50 parkolóhely között; nem védett 

természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang 

védőövezetén 0,5 ha és 3 ha területfoglalás között, vagy 100 és 300 

parkolóhely között.

 Ha az építési tevékenység

 Az a) pont esetében az építési engedély iránti 

kérelem földtani szempontú megalapozottságának 

vizsgálata.

 a) építési,

a) felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett 

területen valósul meg; vagy

A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az 

üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy 

a hozzájárulás megtagadása a gázipari 

tevékenységgel kapcsolatos létesítmény 

rendeltetésszerű használatával és védelmével 

kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelő-e.

b) összevont,

b) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, 

szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és 

gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az 

üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A. § (8) 

bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által a 

19/A. § (10) bekezdése alapján az egyetértés megadásához szabott 

feltételeket sérelmesnek tartja.

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 Az államhatártól számított  a) építési,  Országos Rendőr-

- 100 méteren belül épülő építmény, b) összevont, főkapitányság

- 10 kilométeren belül épülő lőtér építménye esetén.
c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 1. Ha az építési tevékenység  a) építési,

1.1. hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést, b) összevont,

1.2. éghető vagy veszélyes folyadék tartályt,
c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

17

 A bevonás feltételeként meghatározott 

építményekkel, berendezésekkel összefüggő 

jogszabályban meghatározott műszaki biztonsági 

követelmények.

 fővárosi és megyei 

kormányhivatal mérésügyi és 

műszaki biztonsági hatósága

 Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal

15  bányakapitányság
 Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal

16

 A határrend fenntartásához, a határrend sértések 

és határesemények megelőzéséhez szükséges 

jogszabályban meghatározott feltételek 

meghatározása kérdésében.

 megyei, fővárosi 

rendőrkapitányság
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1.3. ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket, d) használatbavételi,

1.4. legalább 50 kVA beépített összteljesítményű és 0,4 kV vagy nagyobb 

feszültségű villamos berendezést, rendszert érint.
e) fennmaradási

2. Felvonó, mozgólépcső vagy mozgójárda létesítése esetén, amennyiben a 

létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység 

szükséges.

engedélyezési eljárás

 a) építési,

b) összevont,

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás
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 beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 

méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, 

kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől 

mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, 

építménymagasságot növelő bővítése esetén.

 Az állami célú repülés biztonsága érdekében az 

építmény elhelyezése, magassága közvetlen és 

közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, 

a földi telepítésű berendezések működésére és a 

légiközlekedés biztonságára.

  
 honvédelemért felelős 

miniszter

20  A közút és közforgalom elől el nem zárt  Annak elbírálása, hogy az építmény,  a) építési,

 b) összevont,

c) az engedély hatályának

 tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt 

főútvonal esetén
 meghosszabbítási,

100 méteren belüli építmény, valamint belterületen ipari, kereskedelmi, d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

23  vendéglátó-ipari, vagy egyéb szolgáltatási  üzemeltetési feladatainak  

 célú építmény építése, bővítése esetén, ha

- az építményhez kapcsolódó közúti forgalom út, vagy az építmény 

építéséhez szükséges,

25  közforgalom elöl elzárt parkoló építését teszi szükségessé,  vagy további feltételek mellett.  

26
 - az építtető a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a 

hozzájárulásában előírt
  

27  feltételeket sérelmesnektartja.   
 megyei kormányhivatal 

közlekedési felügyelősége

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Központja

28    

29    
 illetékes fővárosi kerületi 

hivatal

 Budapest Főváros 

Kormányhivatala Közlekedési 

Felügyelősége

30    

 2. Helyi közút esetén

 2.1. a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi 

közutak esetén: 

 2.3. a fővárosi kerületi önkormányzat  tulajdonában lévő helyi 

közutak esetén:

 2.4. a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi  közutak 

esetén:

 1.2. egyéb országos közút esetén:

24

 ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása 

alapján engedélyezhető-e a kérelemben foglaltak 

szerint

 

 illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal közlekedési 

felügyelősége

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Központja

 1. Országos közút esetén

21
 magánút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a 

közút

 vagy ahhoz kapcsolódóan a közút területének 

nem közlekedési célú

 1.1. gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely 

közlekedési építményei esetén:

22

 igénybevétele a közúti forgalom biztonságára, a 

közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a 

közútkezelő fenntartási,

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és Hajózási 

Hivatala

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Központja

17

 A bevonás feltételeként meghatározott 

építményekkel, berendezésekkel összefüggő 

jogszabályban meghatározott műszaki biztonsági 

követelmények.

 fővárosi és megyei 

kormányhivatal mérésügyi és 

műszaki biztonsági hatósága

 Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal

18

 A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott 

földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül 

létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 

kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a

 A polgári célú repülés biztonsága érdekében az 

építmény elhelyezése, magassága közvetlen és 

közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, 

a földi telepítésű berendezések működésére és a 

légiközlekedés biztonságára.

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Légügyi Hivatala

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Központja
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6. Melléklet

 A  B  C  D  E

1  Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Hatósági eljárás  Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró hatóság

2
 Ha az új épület, meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő 

bővítése termőföldön valósul meg

 A termőföld minőségi védelmére vonatkozó 

jogszabályi követelmények érvényre juttatása, 

valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

 termőföld minőségi védelme 

tekintetében: a fővárosi és 

megyei kormányhivatal 

növény- és talajvédelmi 

igazgatósága; erdőre gyakorolt 

hatások tekintetében: a megyei 

kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága

31    

 Budapest Főváros 

Kormányhivatala Közlekedési 

Felügyelősége

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Központja

 a) építési,

b) összevont,

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 a) építési,

b) összevont,

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 A kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal 

építésügyi és örökségvédelmi hivatala, illetve a fővárosi és megyei 

kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala hatáskörébe tartozó 

ügyek kivételével a hatósági nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyen

 a) építési,

- új épület építése, b) bontási,

- a meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő bővítése, 

bontása esetén.

c) összevont (elvi építési 

keretengedélyezési szakaszában),

d) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 a) építési,

b) összevont,

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 a) építési,

35
 Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli 

építmény építése esetén.

 A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi 

védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

 Honvédelmi Minisztérium 

Hatósági Hivatal vezetője

 honvédelemért felelős 

miniszter

36
 A gyógykezelés céljára szolgáló építmény, illetve önálló rendeltetési 

egység esetén.

 A biztonságos betegellátáshoz szükséges 

orvosszakmai és ápolásszakmai feltételek 

meglétének vizsgálatával, valamint az épület 

egyéb, önálló rendeltetési egységei higiénés, 

közegészségügyi járványügyi biztonsága 

megteremtésével kapcsolatos szakkérdések.

 járási (fővárosi kerületi) 

hivatal járási (fővárosi 

kerületi) népegészségügyi 

intézete

 fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

népegészségügyi 

szakigazgatási szerve

33

 A víziutak medrétől és a kikötők, átkelések, parti és vízterületétől 50 

méternél kisebb távolságban épülő tűz-, és 100 méternél kisebb távolságban 

épülő robbanásveszélyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását 

szolgáló, valamint az 50 méternél kisebb távolságban épülő hajózási parti 

jelzések láthatóságát befolyásoló, a jelentős fénykibocsátású, a hajók part 

mellé kikötését és a partra történő kijárást korlátozó építmények építése 

esetén.

 A tervezett építmény nem korlátozza-e 

indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a 

polgári célú vízi közlekedést, illetve a hajózási 

létesítmények működését.

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és Hajózási 

Hivatala

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Központja

34

 Annak elbírálása kérdésében, hogy az építési, 

bontási tevékenység a régészeti örökség védelme 

jogszabályban rögzített követelményeinek a 

kérelemben foglaltak szerint vagy további 

feltételek mellett megfelel-e.

 kormányrendeletben 

meghatározott járási (fővárosi 

kerületi) hivatal építésügyi és 

örökségvédelmi hivatala

 Budapest Főváros 

Kormányhivatalának 

Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala

32

 Zajra vagy rezgésre érzékeny építmények, valamint környezeti 

hatásvizsgálathoz kötött, illetve külön jogszabályban meghatározott 

veszélyes anyagok gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló 

építmények építése, elhelyezése, megszüntetése esetén a vasúti pálya szélső 

vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli, egyéb építmények 

esetében 50 méteren belüli övezetben, ha az engedélyes a vasúti 

pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a 

hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

 Annak elbírálása, hogy a vasúti pálya területének 

és védőtávolságának nem közlekedési célú 

igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy 

további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel 

a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a 

vasúti pályahálózat működtetője fenntartási, 

üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési 

terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján -

engedélyezhető-e.

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és Hajózási 

Hivatala

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Központja
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6. Melléklet

 A  B  C  D  E

1  Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Hatósági eljárás  Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró hatóság

2
 Ha az új épület, meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő 

bővítése termőföldön valósul meg

 A termőföld minőségi védelmére vonatkozó 

jogszabályi követelmények érvényre juttatása, 

valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

 termőföld minőségi védelme 

tekintetében: a fővárosi és 

megyei kormányhivatal 

növény- és talajvédelmi 

igazgatósága; erdőre gyakorolt 

hatások tekintetében: a megyei 

kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága

b) összevont (építési 

engedélyezési szakaszában),

c) az engedély hatályának 

meghosszabbítási,

d) használatbavételi,

e) fennmaradási

engedélyezési eljárás

 a) építési,

b) összevont (építési 

engedélyezési szakaszában),

c) fennmaradási engedélyezési 

eljárás

37

 A kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal 

építésügyi és örökségvédelmi hivatala, illetve a fővárosi és megyei 

kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala hatáskörébe tartozó 

ügyek kivételével a műemléki jelentőségű területen vagy világörökségi 

területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 

méterre álló új épület építése vagy meglévő épület építésügyi hatósági 

engedélyhez kötött bővítése vagy átalakítása esetén.

 Annak elbírálása kérdésében, hogy az építési 

tevékenység a kulturális örökség vagy a 

világörökség védelme jogszabályban rögzített 

követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint 

vagy további feltételek mellett megfelel-e.

 kormányrendeletben 

meghatározott járási (fővárosi 

kerületi) hivatal építésügyi és 

örökségvédelmi hivatala

 fővárosi és megyei 

kormányhivatal építésügyi és 

örökségvédelmi hivatala

36
 A gyógykezelés céljára szolgáló építmény, illetve önálló rendeltetési 

egység esetén.

 A biztonságos betegellátáshoz szükséges 

orvosszakmai és ápolásszakmai feltételek 

meglétének vizsgálatával, valamint az épület 

egyéb, önálló rendeltetési egységei higiénés, 

közegészségügyi járványügyi biztonsága 

megteremtésével kapcsolatos szakkérdések.

 járási (fővárosi kerületi) 

hivatal járási (fővárosi 

kerületi) népegészségügyi 

intézete

 fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

népegészségügyi 

szakigazgatási szerve


