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Építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek

1. építmény építése, bővítése, elmozdítása,
2. az építési engedélyhez kötött építmény felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy 

korszerűsítése, ha annak során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti 
elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni,

3. az e rendelet szerint építési engedélyhez kötött építmény homlokzatának - teherhordó 
szerkezeti változtatásával együtt járó - megváltoztatására kerül sor (nem tartozik ide pl. a 
homlokzati nyílászáró áthidaló méretét nem változtató cseréje, az utólagos hőszigetelés stb.),

4. meglévő építményben huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló 
rendeltetési egységek számának megváltoztatása, ha ennek során az építmény tartószerkezeti 
rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, 
meg kell erősíteni,

5. felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építése, áthelyezése vagy a külön jogszabályban 
meghatározott főbb műszaki adatok megváltoztatásával járó átalakítása, liftgépház építése,

6. polgári lőtér építése,
7. az építménynek, építményrésznek a használatbavételi, illetve fennmaradási engedélytől, 

ennek hiányában az eredeti, illetve meglévő rendeltetéstől eltérő használata, ha az építési 
engedélyköteles építési tevékenységgel is együtt jár,

8. elektronikus hírközlési építmény esetében
a) antenna létesítése, ha bármely irányú mérete a 4,0 m-t meghaladja,
b) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha a teljes hossza a 6,0 m-t 

meghaladja,
c) mérettől függetlenül antenna, antennatartó szerkezet, csatlakozó műtárgy létesítése, ha 

építményen történő elhelyezése az építmény tartószerkezetének megerősítését igényli,
d) a műemléki védelem alatt álló építményen vagy területen az a)-c) pontban meghatározott 

építési tevékenységek végzése mérethatár nélkül,
9. közterületen - a fentieken túlmenően - park, játszótér, sportpálya építése, kerítés építése,
10. az épített égéstermék-elvezető,
11. a telek természetes terepszintjének végleges jellegű megváltoztatása
a) külterületi védett természeti területen, Natura 2000 területen és jogszabályban 

meghatározott védelemmel érintett műemléki területen 1,0 m-t meghaladóan,
b) egyéb területen 3,0 m-t meghaladóan,
12. műemléki védelem alatt álló építmény vagy jogszabályban meghatározott védelemmel 

érintett műemléki területen álló meglévő építmény
a) homlokzatán végzett építési tevékenység (pl. átalakítás, felújítás, nyílászáró-csere, 

vakolás, színezés, felületképzés),
b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, 

antennatartó szerkezet, műtárgy létesítése,
c) homlokzatán, tetőzetén, valamint műemléki területen hirdetési vagy reklámcélú 

építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül,
d) huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységei 

számának megváltoztatása,
13. jogszabályban meghatározott védelemmel érintett műemléki területen utcai kerítés 

építése,
14. az alábbi meghatározott értéket, mértéket meghaladó jellemzőjű építmény építése, 

bővítése, építési tevékenység végzése:
- rendezvényeket kiszolgáló, ideiglenes, 180 napon túl fennálló, 60 m2-nél nagyobb bruttó 

alapterületű és 5,0 m-nél nagyobb építménymagasságú
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a) színpad, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás 
tartására szolgáló építmény,

b) a zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó 
építmény építése vagy ennél nagyobb méretben történő bővítése,

- a 100 m2-nél nagyobb bruttó alapterületem és 4,0 m-nél nagyobb építménymagasságú, 
huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló 
építmények (pl. állattartási építmény, vadetető, árnyékszék, állványzatok) építése,

- 500 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű, ideiglenes (szezonális) jellegű, egy évben 
összesen több mint 6 hónapig fennálló, levegővel felfújt vagy feszített fedések 
(sátorszerkezetek) építése,

- szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, létesítése, ha a talapzatának 
magassága 6,0 m-nél nagyobb,

- a rendezett terepszinttől számított 3,0 m-nél magasabb támfal építése,
- 30 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű, árusítás célját szolgáló kiskereskedelmi építmény 

építése,
- az épület egynél több teljes homlokzati felületét érintő építési tevékenység (pl. átalakítás, 

felújítás, teljes felület színezése, teljes felületképzés megváltoztatása, teljes építészeti karakter 
megváltoztatása).


