KÉRELEM BENYÚJTÁSA
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás indítására irányuló kérelem benyújtásának
menete ÉTDR-en keresztül, lépésről lépésre.
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Tisztelt Felhasználó!
Reméljük, hogy az alábbi, építésügyi hatósági kérelem benyújtásához segítséget nyújtó anyagunkkal
jelentősen leegyszerűsíthetjük majd munkáját, s az ÉTDR használatával Ön is részese lehet az elektronikus ügyintézés által biztosított előnyöknek.
Tájékoztatjuk, hogy Ügyfélként nem kötelező az ÉTDR használata! Dönthet úgy, hogy az illetékes
hatóságnál/hatóság ügyfélszolgálatánál személyesen megjelenve hagyományos úton intézi az ügyét,
vagy valamelyik kormányablak illetve építésügyi szolgáltatási pont munkatársát keresi meg kérelmének továbbításához, vagy a postai szolgáltatást veszi igénybe.
Amennyiben mégis úgy dönt, hogy az ÉTDR segítségével otthonról, online akarja intézni az ügyeit, akkor a következő oldalakon lépésről lépésre mutatjuk be tennivalóit!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a képernyőképek az 1.3.0.6. programverzióban készültek, melyek illusztrációként szolgálnak a leíráshoz. Azonban bizonyos esetekben a képernyőképek eltérhetnek az Ön által
használt, éles programverzió felületétől. Mindazonáltal a használat szempontjából számottevő különbség nem tapasztalható.
Készült: 2015. 01. 06.
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1. Regisztráció
1. Az ÉTDR nyitófelületén válassza ki a "BELÉPÉS ÜGYFÉLKAPUVAL" opciót és lépjen be az ügyfélkapus azonosítójának megadásával!

2. A belépést követően az azonosításra szolgáló felületre jut, ahol a személyes adatait kell megadni. Az
űrlap kitöltését követően a lap alján lévő "Mentés" gombbal mentse el az adatokat.
Ügyeljen arra, hogy az itt rögzített személyes adatai az ügyfélkapus regisztrációnál megadott adatokkal
mindenben megegyezzenek, ugyanis a legkisebb eltérés (pl. egy fölösleges szóköz, ékezet) esetén az
oldal mentésekor hibaüzenetet fog kapni, és nem tudja majd folytatni a regisztrációt.
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3. Válassza ki a Regisztráció kérelmezőként, tervezőként vagy szakértőként opciót.

4. A regisztráció következő lépésénél az állandó lakcímet és a kapcsolattartási módot kell megadnia.

Az űrlap kitöltését követően a "Mentés" gombbal mentse el az adatokat!
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5. A regisztrációt követően lépjen ki a "Kilépés" gombbal, majd újra lépjen be az ügyfélkapus belépési
lehetőséggel.

2. Tárhely létrehozása
A regisztráció utáni, újbóli belépést követően a fejlécben a "Főoldal" gomb mellett már megjelenik a
"Tárhelyek" és a "Mappák" gomb is. Ezek jelentése:
Főoldal gomb: Itt tekintheti meg a rendszer által küldött üzeneteket.
Tárhelyek gomb: Itt hozhat létre új tárhelyeket vagy megtekintheti, folytathatja a már meglévő, megkezdett tárhelyek szerkesztését egy kérelem benyújtásához.
Mappák gomb: Itt érheti el a folyamatban lévő és lezárt eljárásokat.
A „Tárhely” egy „virtuális kosár”, amiben összegyűjtheti a az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához
benyújtani kívánt dokumentumokat.

1. Válassza ki a fejlécen lévő "Tárhelyek" gombot!
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2. A „Tárhely” műveletek dobozban lévő "Hozzáadás" gomb szolgál az új tárhely létrehozására. Kattintson erre a gombra!

3. A "Hozzáadás" gombra kattintva a "Tárhely létrehozása" képernyőre jut, ahol a tárhely alapadatait
kell megadnia.

A "Tárhely neve" adatmező egy szabadszöveges elnevezés (a hatóságnál a mező tartalma nem jelenik
meg). Olyan nevet adjon, ami segíti beazonosítani a tárhelyét, vagy megkülönböztetni az egyik tárhelyet a másiktól. Pl: "Kovácsék családi háza".
Az „Építési tevékenység” mezőbe azt a tevékenységet kell beírni, amire az engedély irányul. Pl.
Családiház építése, -bővítése, tetőtér beépítése.
A sárga mezők kitöltése kötelező! Érdemes azonban a "Közterület", "Közterület jellege" és "Házszám" adatmezőket is kitöltenie.
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Az "Eljárás indításának módja" mező értékét egy legördülő menüből kell kiválasztania! A "Képviselőként" opciót akkor kell választani, ha jogi személy képviselőjeként jár el.
Magánszemélyként a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások melletti négyzetet üresen
kell hagyni. (Ha mégis ilyen jelegű beruházásra irányul a kérelem, akkor a "Kijelölő jogszabályhely"
mező kitöltése kötelező! )
Az adatokat a "Mentés" gombra kattintva mentse el!

4. A "Tárhely szerkesztése" felületen a "Tárhely adatai" dobozban választhat az "Egyszerű nézet" és
a "Bővített nézet" között. Amennyiben egyszerű nézetben van, válassza ki a bővített nézetet! Az egyes
„fülek/lapok” alatt az elnevezésnek megfelelő tartalom tekinthető meg, illetve szerkeszthető tovább.
A következő lépésekben balról - jobbra haladva valamennyi ”fül” alatti tartalom ellenőrzésre, vagy
szerkesztésre kerül.

Amennyiben már rutinosan használja az ÉTDR-t, akkor szabadon dönthet az egyes „fülek” használatának sorrendjéről.
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5. Az "Általános adatok" lapon ellenőrizheti az eddig felvitt adatokat. Amennyiben szükséges, a „Szerkesztés” gomb használatával módosíthatja azokat.

6. A "Tárgyi ingatlanok" lapon láthatóak az építési tevékenységgel érintett telek adatai, melyeket a
tárhely létrehozása során rögzített. Ha az adatok felvitele során valamilyen hibát vétett, valamit elírt,
akkor ezeket szükség esetén a „ceruza” ikonnal módosíthatja.
Az "Új tárgyi ingatlan rögzítése" gomb segítségével tovább bővítheti az építési tevékenységgel érintett ingatlanok körét. Alapesetben egy eljárásnál 1 db tárgyi ingatlan lehetséges. Amennyiben társasházi épületben van az ingatlana, akkor szükség van „Új tárgyi ingatlan rögzítése” gomb használatával
felvinni saját ingatlana/lakása/üzlethelyisége helyrajzi számához tartozó adatait.
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7. Az „Érintett ingatlanok” lap használata nem kötelező, tovább léphet a következő lapra. (Az "Érintett
ingatlanok" lapon az "Érintett ingatlan felvétele" gomb segítségével a tárgyi ingatlannal szomszédos
érintett ingatlanok adatait lehet megadni – amennyiben rendelkezik az ingatlan-nyilvántartási adatokkal – segítségként az eljáró hatóság számára, az ügyféli kör megállapításához.)

8. Az "Érintettek" lapon az eljárásban szereplő érintetteket lehet megadni. Amennyiben Ön az eljárás
egyedüli kérelmezője, akkor ezen a fülön nincs tennivalója, tovább léphet a következő lapra.
Amennyiben Ön képviselőként vagy meghatalmazottként jár el, kérjük az "Érintett felvétele" gomb
használatával vegye fel az eljárás kiemelt kérelmezőjét.
Amennyiben több kérelmező/érintett szerepel az eljárásban, adataikat szintén az "Érintett felvétele"
gombra kattintva tudja rögzíteni. Kérjük, minden esetben jelöljön meg az űrlapon egy kiemelt kérelmezőt, mert annak hiányában a kérelem nem nyújtható be! (Kiemelt kérelmezőnek azt a személyt vagy
szervezetet állítsa be az „Új érintett partner hozzáadása” felületen erre a célra szolgáló mezőbe tett
„PIPA” jellel, akit a projektről beszélgetve először említ meg! Pl.: Kovács Úr és Kovácsné családi háza
esetében legyen Kovács Úr a kiemelt kérelmező!)
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9. A "Dokumentumok" lapon a "Hozzáadás" gomb segítségével van lehetősége a tárhelyhez dokumentumokat feltölteni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az eljárás záradékolandó dokumentumaiként jogszabályi előírás {312/2012. (XI. 8.) Kr.} szerint kizárólag PDF/A formátumú fájlokat töltsön fel! Ezen
kívül a rendszerbe feltölthetők további fájlformátumok is: PDF, JPG (és JPEG) és IFC. Az egyes fájlok
javasolt maximális mérete: 2 MB, a dokumentáció javasolt maximális mérete: 100 MB.

10. Az „Előzmények” lapon szereplő adatok, információk kitöltése nem kötelező!
Amennyiben van előzménye az indítandó eljárásnak, azt itt rögzítheti.
Ha az eljárásnak az ÉTDR-ben már volt olyan előzménye, amelyben született jogerős döntés, akkor azt a
"Kapcsolódó mappa hozzáadása" gombbal tudja kiválasztani a megjelenített listából.
Ha az eljárás előzménye nem az ÉTDR–ben található, akkor annak adatait a "Kapcsolódó külső eljárás hozzáadása" gomb segítségével rögzítheti.
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11. A "Cselekmények" fülre való kattintással megtekintheti a már elvégzett cselekményeket. A tárhely
szerkesztésénél, előkészítésénél ezen a lapon még nincsenek adatok.

12. A „Megjegyzések, indoklások” lap használata nem kötelező!
Ha az indítandó eljárással kapcsolatban megjegyzést, információt szeretne közölni az eljáró hatósággal, azt a "Megjegyzések, indoklások" lapon teheti meg, a "Szerkesztés" gomb használatával. A mező
kitöltése nem kötelező, amennyiben nem szükséges a jogszabálytól való eltérést kérelmeznie.
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13. A „Pénzügyek” lap használata nem kötelező! Ez a felület tájékoztatásra, ellenőrzésre szolgál. Itt
tekintheti majd meg az EFER-ben (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer) teljesített befizetéseit – amennyiben volt ilyen –, valamint a hatóságok által előírt kötelezettségeket, azok teljesítésének
elfogadását.

Miután valamennyi „fül” alatti adatot, információt áttekintett és megfelelőnek talált, ezzel be is fejeződött a tárhely szerkesztése, azaz létrehozta és megadta a "Tárhely" adatait. Ekkor azonban még nem
nyújtott be semmit a hatósághoz, csupán előkészítette azokat a dokumentumokat, amelyeket majd
benyújt a hatósághoz!

Amennyiben az Ön által indítani kívánt építésügyi hatósági engedély iránti kérelemhez nincs
szükség településképi- vagy tervtanácsi vélemény beszerzésére, vagy szakhatósági közreműködésre, illetve ennek előzetes beszerzési lehetőségével nem kíván élni, továbbá a szakmai
véleményt nyújtó előzetes építésügyi hatósági szolgáltatást sem kívánja igénybe venni, akkor a
következő, 3.1. Új építésügyi hatósági szolgáltatás és a 3.2. Új előzetes szakhatósági és egyéb
szervi megkeresés című alfejezetben leírtakat nem kell elvégeznie!
Lépjen tovább a 3.3. Kérelem benyújtása (Építésügyi hatósághoz) című alfejezethez!

3. Meglévő „Tárhely”-ről benyújtható kérelmek fajtái
Amennyiben már létrehozásra került egy „Tárhely”, akkor a megnyitását követően a „Tárhely
szerkesztése” felületen a "Cselekmények" dobozban három funkciógomb közül választhat. Mindegyik
gombbal más jellegű kérelmet nyújthat be valamilyen hatósághoz vagy szervezethez. Ennek
megfelelően a következő cselekmények közül választhat:
Az "Új építésügyi hatósági szolgáltatás" gomb használatával az építésügyi hatósági engedély iránti
kérelem benyújtása előtt, előzetes szakmai véleményt kérhet az illetékes építésügyi hatóságtól, a Tárhelyén lévő dokumentumokkal, illetve a később benyújtandó kérelemmel kapcsolatban.
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Az "Új előzetes szakhatósági és egyéb szervi megkeresés" gomb használatával előzetes szakhatósági állásfoglalást kérhet, vagy – amennyiben jogszabály előírja – településképi véleményt, illetve tervtanácsi véleményt kérhet.
A "Kérelem benyújtása" gomb használatával - a tárhelyén lévő dokumentumokat felhasználva – benyújthatja kérelmét az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához. (Pl.: építési engedély, használatbavételi engedély, bontás tudomásulvétel, stb.)

3.1. Új építésügyi hatósági szolgáltatás
Az "Új építésügyi hatósági szolgáltatás" gomb használatával az építésügyi hatósági engedély iránti
kérelem tervezett benyújtása előtt, különböző kérdések tisztázása céljából előzetes szakmai véleményt
kérhet az építésügyi hatóságtól.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. Kr. 3. §-ban felsorolt lehetőségek közül választva, pl.
kérheti annak vizsgálatát, hogy a tárhelyen gyűjtött dokumentumainak tartalma és a rendelkezésre
álló előzetes szakhatósági állásfoglalások megfelelnek-e a kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó előírásoknak, vagy tájékoztatást kérhet arról, hogy szükséges-e további melléklet, dokumentum
beszerzése, stb.

Kérelem benyújtása lépésről lépésre

13

helpdesk@etdr.gov.hu

Az Építésügyi hatósági szolgáltatás igénybevételének lépései:
1. Az "Általános" lapon a „Szerkesztés” gomb használatával az "Indoklás" mezőbe rögzítse azt az indokot, amely célból igénybe kívánja venni a hatóság szolgáltatását!

2. A "Címzettek" fülre kattintva láthatja a rendszer által automatikusan megjelenített, illetékes eljáró
hatóság nevét. Ha a megfelelő eljáró hatóság neve jelenik meg, akkor ezen a felületen nincs további
tennivalója.
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3. Az "Irat" lapon a "Szerkesztés" gomb segítségével az irat tárgyát tudja megváltoztatni, kiegészíteni,
amennyiben a korábban rögzített adatokon változtatni kíván. Az "Iratkép megtekintése" gombbal
lehetősége van megtekinteni a benyújtandó irat kivonatát, de ekkor az még nem a végleges tartalmú.
Célszerű a folyamat legvégén lementeni az iratot, ha azt a rendszerbe való belépés nélkül is látni szeretné.
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4. A "Dokumentumok" fülre kattintva jelennek meg azok a funkciógombok, melyek használatával Ön
csatolni tudja kérelméhez a benyújtandó dokumentumokat.
Figyelem! A hatóság a kérelem mellékleteként kizárólag azokat a dokumentumokat fogja látni, amelyeket ehhez az irathoz csatol!
A "Dokumentumok csatolása" gomb használatával tudja csatolni a kérelemhez a tárhelyére már feltöltött dokumentumokat. Válassza ki a listából a csatolandó dokumentumokat!
Az "Új dokumentum feltöltése" gomb használatával további (a tárhelyére még nem feltöltött) dokumentumokat adhat hozzá.
A "Dokumentáció összerakása" gomb használatával lehetősége van sorba rendezni és a 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklete alapján típus, jelleg, és munkarész kategóriákba besorolni a dokumentumokat. A "Dokumentáció összerakása" funkció használata nem kötelező.
A dokumentumok feltöltését követően a "Tovább" gombra kattintva tud tovább haladni.
A „Folyamat lépései” dobozban a hármas tagozódású nyíl mutatja, hogy a folyamatban éppen hol tart.
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5. Az "Adatok ellenőrzése" felületen (a második nyíl mutatja) ellenőrizheti a hatósági szolgáltatásra
vonatkozó kérelem irat adatait. Amennyiben módosítani szeretné az adatokat, kattintson az oldal alján
lévő "Vissza" feliratra. Ha mindent rendben talált, a "Küldés" gomb használatával nyújtsa be a kérelmet.
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6. A "Küldés" gombra kattintva egy felugró ablak jelenik meg "Biztosan el szeretné küldeni?" szöveggel. Ha igen, akkor kattintson az "OK" gombra.

A "Sikeres végrehajtás" szöveg jelzi, hogy az irat beküldésre került a hatósághoz.

A "Bezár" vagy a "Mappa" gombra kattintva visszajut a „Tárhely szerkesztése" képernyőre.
A „Főoldal” gombra kattintva láthatja a rendszer által küldött automatikus üzenetet, miszerint „Kérelmét a
rendszer eljuttatta a címzettnek”.
Megnyitva az üzenetet, a „Benyújtott kérelem adatai” felületen az „Eljárás adatai” dobozban az „Irat” fül
alatt az „Aláírt iratkép megtekintése” gomb használatával megnyithatja, lementheti, vagy ki is nyomtathatja
a kérelme adataiból a rendszer által generált „Ügyféli beadvány kivonata” megnevezésű iratot. Az iraton
minden lényeges információt megtalál a benyújtott „Építésügyi hatósági szolgáltatás” kérelemről.
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7. A "Tárhely szerkesztése" képernyőn a "Cselekmények" lapon már látható lesz a beküldött "Építésügyi hatósági szolgáltatás" iránti kérelem cselekménye.
A "Cselekmények" dobozban lévő cselekménygombokkal lehetősége van újabb cselekményeket indítani.
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3.2. Új előzetes szakhatósági és egyéb szervi megkeresés
Három fajta megkeresést lehet ezzel a gombbal indítani:


előzetes szakhatósági megkeresést (jogszabály által előírt esetekben kell szakhatóságot bevonni az eljárásba, de az előzetes szakhatósági megkeresés nem kötelező, csak lehetőség)



településképi vélemény miatti megkeresést (bizonyos esetben kötelező)



tervtanácsi vélemény miatti megkeresést (bizonyos esetben kötelező)

"Előzetes szakhatósági megkeresés"-t nem kötelező indítani. Akkor célszerű választania ezt a lehetőséget, amennyiben szeretné úgy benyújtani az építésügyi hatósághoz kérelmét, hogy rendelkezésére
álljanak a jóváhagyó szakhatósági állásfoglalások, mert ezzel az építésügyi hatóság ügyintézési idejét
csökkenteni tudja. A jogszabály által előírt esetekben az építésügyi hatóságnak – ha nem áll rendelkezésére 6 hónapnál nem régebbi szakhatósági jóváhagyó állásfoglalás –a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat be kell szereznie.
Nagyobb beruházásokra irányuló kérelemnél is érdemes élni ezzel a lehetőséggel, mert egy esetleges
elutasító állásfoglalás esetén van mód a dokumentáció átdolgozására, s így a hiányosságok nem eljárás
közben derülnek ki.
A „Településképi vélemény”-t az építésügyi hatósági eljárás megindítása előtt kell beszerezni, az
építés helye szerinti település polgármesteréhez benyújtott kérelemmel, amennyiben a települési önkormányzat képviselő-testülete erről rendeletet alkotott és az építési tevékenység ezt indokolja.
A kérelmezőnek vagy a megbízott tervezőnek mindenképp célszerű kapcsolatba lépni a kivitelezés
helyszíne szerinti település önkormányzatával, és megérdeklődni, hogy szükséges-e a településképi
vélemény beszerzése!
A településképi véleményezési eljárás lefolytatásának szabályairól a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 21-22. §-a rendelkezik.
A "Tervtanácsi vélemény" beszerzésének szükségességét – a tervezés tárgya alapján - a megbízott
tervező általában meg tudja ítélni. Bővebb információért ld. a településrendezési és az építészeti-műszaki
tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletet.
Az „Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérés” beszerzésének lépései:
1. Az "Új előzetes szakhatósági és egyéb szervi megkeresés" opció funkciógombra kattintva az "Előzetes megkeresés célja” felület jelenik meg.
A legördülő menüből válassza ki a megkeresés célját, ami ebben az esetben az "Előzetes szakhatósági
állásfoglalás kérése" opció.
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2. Az "Általános" lapon megtekintheti a megkezdett cselekmény adatait. A lap alján lévő „Szerkesztés”
gomb használatával az "Indoklás" mezőben rögzítheti a megkeresés indokát (pl. melyik jogszabály írja
elő, milyen okból kér állásfoglalást), vagy bármilyen egyéb fontosnak ítélt információt (pl. telefonszámot). A mező kitöltése nem kötelező.

3. A "Címzettek" lapon adja meg az irat címzettjét. A "Hatóság felvétele címzettek közé" gomb használatával a hatóságok listájából válassza ki a megkeresendő hatóságot.

Kérelem benyújtása lépésről lépésre
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4. Az "Irat" lapon láthatja a megkezdett cselekménye iratának eddigi adatait.
A "Szerkesztés" gomb használatával az irat tárgyát tudja megváltoztatni, kiegészíteni, amennyiben a
korábban rögzített adatokon változtatni kíván.
Az "Iratkép megtekintése" gombbal lehetősége van megtekinteni és saját gépre elmenteni az elküldendő irat kivonatát, de ebben a fázisban még nem teljes az irat. Célszerű a folyamat legvégén külön
lementeni az iratot, ha azt a rendszerbe való belépés nélkül is látni szeretné.
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5. A "Dokumentumok" fülre kattintva jelennek meg azok a funkciógombok, melyek használatával Ön
csatolni tudja a megkeresés iratához a benyújtandó dokumentumokat.
Figyelem! A hatóság az irat mellékleteként kizárólag azokat a dokumentumokat fogja látni, amelyeket
ehhez az irathoz csatol!
A "Dokumentumok csatolása" gomb használatával tudja csatolni a kérelemhez a tárhelyére már korábban feltöltött dokumentumokat. Válassza ki a listából a csatolandó dokumentumokat!
Az "Új dokumentum feltöltése" gomb használatával további (a tárhelyére még nem feltöltött) dokumentumokat adhat hozzá.
A "Dokumentáció összerakása" gomb használatával lehetősége van sorba rendezni és a 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklete alapján típus, jelleg, és munkarész kategóriákba besorolni a dokumentumokat. A "Dokumentáció összerakása" funkció használata nem kötelező.
A dokumentumok feltöltését követően a "Tovább" gombra kattintva tudja folytatni a kérelem benyújtását.
A „Folyamat lépései” dobozban a hármas tagozódású nyíl mutatja, hogy a folyamatban éppen hol tart.
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6. Az "Adatok ellenőrzése" felületen (a második nyíl mutatja) ellenőrizheti az elküldendő, állásfoglalás
beszerzésére irányuló kérelem irat adatait. Amennyiben módosítani szeretné azokat, kattintson a
"Vissza" gombra. Ha mindent rendben talált, a "Küldés" gomb segítségével nyújtsa be a megkeresést.
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7. A "Küldés" gombra kattintva egy felugró ablak jelenik meg "Biztosan el szeretné küldeni?" szöveggel. Ha igen, akkor kattintson az "OK" gombra.

A "Sikeres végrehajtás" szöveg jelzi, hogy az irat beküldésre került a hatósághoz.

A "Bezár" vagy a "Mappa" gombra kattintva visszajut a "Tárhely szerkesztése" képernyőre.
A „Főoldal” gombra kattintva láthatja a rendszer által küldött automatikus üzenetet, miszerint „Kérelmét a
rendszer eljuttatta a címzettnek”.
Megnyitva az üzenet a „Benyújtott kérelem adatai” felületen az „Eljárás adatai” dobozban az „Irat” lapon az
„Aláírt iratkép megtekintése” gomb használatával megnyithatja, lementheti, vagy ki is nyomtathatja a kérelme adataiból a rendszer által generált „Ügyféli beadvány kivonata” megnevezésű iratot. Az iraton minden lényeges információt megtalál a benyújtott „Szakhatósági megkeresés” kérelemről.
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8. A "Tárhely szerkesztése" képernyőn a "Cselekmények" lapon már láthatóak a beküldött cselekményeink.
A "Cselekmények" dobozban lévő cselekménygombokkal lehetőség van újabb cselekményeket indítani.

A „Településképi vélemény kérése” vagy a „Tervtanácsi vélemény kérése” a fentebb leírtak szerint
történik azzal a különbséggel, hogy az "Előzetes megkeresés célja” felületen a legördülő menüből másik opciót választ!

3.3. Kérelem benyújtása (Építésügyi hatósághoz)
Az előző lépésekben megtörtént a tárhely létrehozása, s abba feltöltésre kerültek azok a dokumentumok, melyek az építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz szükségesek.
Amennyiben településképi-, tervtanácsi vélemény, vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás(ok) kerültek beszerzésre, akkor a megkeresett szervezetek válaszai is bekerültek a „Tárhely”-be.
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A „Kérelem benyújtás” lépései:
1. A „Kérelem benyújtás” gombra kattintva a megjelenő „Kérelem benyújtása” felületen az "Eljáró
hatóság" lapon láthatja a rendszer által automatikusan megjelenített illetékes eljáró hatóság nevét. Ha
a felületen a megfelelő eljáró hatóság neve jelenik meg, akkor ezen a felületen nincs további tennivalója. (Amennyiben egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy több eljáró hatóság is létezik, akkor az
„Elsőfokon eljáró hatóság kiválasztása” gomb használatával válassza ki a listából az építés helye és
a munka jellege szerint illetékes építésügyi hatóságot!)

2. Az "Irat" lapon láthatja a megkezdett cselekménye iratának eddigi adatait. A "Szerkesztés" gomb
használatával az irat tárgyát lehet megváltoztatni, kiegészíteni, amennyiben a korábban rögzített adatokon változtatni kíván. Az "Iratkép megtekintése" gombbal már lehetősége van megtekinteni a benyújtandó irat kivonatát, mely ekkor még nem a végleges tartalmú. Célszerű a folyamat legvégén külön
lementeni az iratot, ha azt a rendszerbe való belépés nélkül is látni szeretné.
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3. A "Csatolt dokumentumok" fülre kattintva jelennek meg azok a funkciógombok, melyek használatával Ön csatolni tudja kérelméhez benyújtandó dokumentumokat.
Figyelem! A hatóság a kérelem mellékleteként kizárólag azokat a dokumentumokat fogja látni, amelyeket ehhez az irathoz csatol!
A "Dokumentumok csatolása" gomb használatával tudja csatolni a kérelemhez a tárhelyére már korábban feltöltött dokumentumokat. Válassza ki a listából a csatolandó dokumentumokat!
Az "Új dokumentum feltöltése" gomb használatával további (a tárhelyére még nem feltöltött) dokumentumokat adhat hozzá.
A "Dokumentáció összerakása" gomb használatával lehetősége van sorba rendezni és a 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklete alapján típus, jelleg, és munkarész kategóriákba besorolni a dokumentumokat. A "Dokumentáció összerakása" funkció használata nem kötelező.
A dokumentumok feltöltését követően a "Tovább" gombra kattintva tud tovább haladni.
A „Folyamat lépései” dobozban a hármas tagozódású nyíl mutatja, hogy a folyamatban éppen hol tart.
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4. Az "Adatok ellenőrzése" felületen (a második nyíl mutatja) ellenőrizheti a benyújtandó építésügyi
hatósági engedély kérelem cselekmény iratának adatait. Amennyiben valamelyikben elírást talál, vagy
módosítani szeretné azokat, akkor kattintson a "Vissza" gombra.
Ha mindent rendben talált, a "Benyújtás" gomb használatával nyújtsa be a kérelmet!
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5. A "Benyújtás" gombra kattintva egy felugró ablak jelenik meg "Biztosan be szeretné nyújtani?" szöveggel. Ha igen, akkor kattintson az "OK" gombra.

A "Sikeres végrehajtás" szöveg jelzi, hogy az irat beküldésre került a hatósághoz.
A "Bezár" vagy a "Mappa" gombra kattintva a "Mappa szerkesztése" képernyőre jut.

Ezzel le is zárult a kérelem benyújtásának folyamata, és a Tárhely átalakult Mappává. Az eljárást így a
továbbiakban a "Mappák" alatt találja meg.
A „Mappa szerkesztése” felület a végezhető cselekmények tekintetében már lényegesen más, mint amit
a „Tárhely” szerkesztésekor megismert, de a felület felépítése, a funkciógombok működése megegyezik
az eddig megismertekkel!
Kérelem benyújtása lépésről lépésre
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A benyújtott kérelem igazolásaként az „Ügyféli beadvány kivonat” kinyomtatása, lementése:
A beküldött kérelem sikeres benyújtásáról szóló visszaigazolást megtekintheti, ha a „Főoldal” gombra
kattint. Itt láthatja a rendszer által küldött automatikus üzenete(ke)t, mint pl.: „Kérelmét a rendszer
eljuttatta a címzettnek”.
Megnyitva az üzenetet a „Benyújtott kérelem adatai” felületen az „Eljárás adatai” dobozban az „Irat”
lapon az „Aláírt iratkép megtekintése” gomb használatával megnyithatja, lementheti, vagy ki is
nyomtathatja a kérelme adataiból a rendszer által generált „Ügyféli beadvány kivonata” megnevezésű
iratot. Az iraton minden lényeges információt megtalál a benyújtott „Építési engedélyezési eljárás”
iránti kérelemmel kapcsolatban.

4. Rövid ismertetés a Mappa további használatához
A "Mappa szerkesztése" képernyőn a "Cselekmények" lapon láthatja a beküldött (valamint a megkezdett – ebben az esetben a cselekmény állapota "Rögzítés alatti" – és be nem fejezett) cselekményeket. A
cselekményeket meg lehet tekinteni úgy, hogy a mellettük lévő "+" jelre kattint, mellyel láthatóvá válnak a cselekményláncban keletkezett iratok. Az iratok mellett megjelenik egy ceruza ikon (szerkesztés). Az ikonra való kattintással az iratokat meg tudja nyitni, le tudja tölteni, ki is tudja nyomtatni, ha
erre igénye van.
A "Cselekmények" dobozban a „Tárhely”-hez képest újabb cselekménygombok jelentek meg, melyekkel lehetősége lesz az eljárásban újabb kérelmet benyújtani, a benyújtott kérelmét visszavonhatja,
meghatalmazást csatolhat, kapcsolattartási módot változtathat valamint az "Új szakhatósági és egyéb
szervi megkeresés" gombbal utólagosan településképi véleményt kérhet, amennyiben a kérelem benyújtás után észleli ennek szükségességét, vagy az építésügyi hatóság ezt hiánypótlásként előírja.
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Bejövő iratok kezelése
Amennyiben a hatóságtól irat érkezik az eljárásban, azt a "Főoldal" felületen lehet megtekinteni úgy,
hogy kijelöljük az üzenet sorát, és a "megnyitás" gombra kattintunk.

Az irat megnyitását követően az "Irat" lapon az "Aláírt iratkép megtekintése" gombbal lehetősége
van megnyitni vagy elmenteni a hatóságtól érkezett iratot.
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Tisztelt Felhasználó!
Köszönjük, hogy tájékoztató anyagunk használatával támogatja az elektronikus ügyintézést, ezzel is
hozzájárulva a környezetvédelemhez, papírtakarékossághoz. Reméljük sikerült megkönnyítenünk
ügyintézését.
Az ÉTDR használatához további sok sikert kívánunk Önnek!
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