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BEVEZETŐ 

Ügyfélszolgálatosként az ÉTDR-ben az ügyfél helyett kell az építésügyi-, építésfelügyeleti hatósághoz a kérelmet elekt-
ronikusan benyújtani. Az ÉTDR kétfajta ügyfélszolgálatot különböztet meg. Az egyik az integrált ügyfélszolgálat, a másik 
pedig a hatósági ügyfélszolgálat. Az ÉTDR szempontjából a Kormányablakokon kívül integrált ügyfélszolgálatnak számí-
tanak  az Építésügyi Szolgálati Pontok is,  míg hatósági ügyfélszolgálatnak számítanak az építésügyi hatóságok és az egyéb 
(szakhatóságok és egyéb szervek) által működtetett ügyfélszolgálatok.  A kétfajta ügyfélszolgálat között csupán illeté-
kességi területből eredő különbség van. 

Az integrált ügyfélszolgálat országos, míg a hatósági ügyfélszolgálat csak az adott hatóság illetékességi területére kiter-
jedő eljárási jogosultsággal rendelkezik. 

Az ügyfélszolgálathoz az ügyfél a kérelmét papír alapú formanyomtatvány lapon nyújtja be. Az ügyfélszolgálatos munka-
társ feladata, hogy minden adatot – mely a papír formanyomtatványon szerepel – rögzítsen az elektronikus felületen és 
az átadott mellékleteket feltöltse a tárhelyre. 

Reméljük, hogy az alábbi anyagunkkal jelentősen leegyszerűsíthetjük munkáját.  
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1. REGISZTRÁCIÓ 

1.1. Belépés 

Az ÉTRD-ben tényleges munkavégzés csak előzetes regisztrációt követően lehetséges. 

Ehhez az ÉTDR belépő oldalán (https://www.e-epites.hu/etdr) válassza ki a „BELÉPÉS ÜGYFÉLKAPUVAL” opciót és lép-
jen be az ügyfélkapus azonosítójának megadásával! 

 

1.2. Személyes adatok megadása 

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 meg-
egyezzenek, ugyanis a legkisebb eltérés (pl. egy fölösleges szóköz, ékezet) esetén az oldal mentésekor hibaüzenetet fog 
kapni, és nem tudja majd folytatni a regisztrációt. 

  



 

 
 

helpdesk@etdr.gov.hu 

 
05 

 
 

1.3. Regisztráció hatósági munkatársként 

Ahhoz, hogy az ÉTDR-ben ügyfélszolgálatos teendőket lehessen ellátni, a felhasználónak mindenképpen egy hatósághoz 
kell tartoznia. A rendszerben hatóságnak nevezzük a felhasználók egy-egy összetartozó csoportját attól függetlenül, 
hogy az a valóságban ténylegesen is hatóságnak minősül-e. 

Válassza ki a „Regisztráció hatósági munkatársként” opciót a regisztráció folytatásához! 

 

1.4. Hivatali adatok megadása 

A regisztráció következő lépésénél a hivatali elérhetőségi adatait kell megadnia, majd kiválasztania az adott hivatalt. (A 
hatósági munkatársak ügyfélszolgálatos jogosultságát a hatósághoz történt regisztrációt követően a hatósági adminiszt-
rátor állítja be.) Az integrált ügyfélszolgálatosok az ÉTDR-ben két virtuális hatósághoz vannak rendelve. Az egyik a „Kor-
mányablak, integrált ügyfélszolgálati iroda”, a másik pedig az „Építésügyi Szolgáltatási Pont”. Tehát az adatok megadá-
sát követően írja be a táblázat „Hatóság megnevezése” oszlopfejléc alatti keresőmezőbe a „kormányablak” vagy a „szol-
gáltatási” szót, majd válassza ki a találatot a jobb oldalt található rádiógomb segítségével. 

Az űrlap kitöltését követően a „Mentés” gombbal mentse el az adatokat! 
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A mentést követően visszatöltődik a regisztrációs oldal. 

 

1.5. Regisztrációs lap megküldése 

A „Kormányablak, integrált ügyfélszolgálati iroda” és az „Építésügyi Szolgáltatási Pont” hatósági adminisztrátori felada-
tait a Lechner Tudásközpont, mint a rendszer üzemeltetője látja el, ezért a jóváhagyáshoz szükséges a papír alapú re-
gisztrációs lap megküldése is. 

A nyomtatványon fel kell tüntetni az egyedi ÉTDR felhasználói azonosítót is, melyet 
• csak hivatali regisztráció esetén az 1.4. pontban elvégzett lépést követően, 
• kérelmezői regisztráció megléte esetén pedig a neve alatt megjelenő, „Saját adatok szerkesztése” menüpont 

alatt 
tud megtekinteni. 

A regisztrációhoz kitöltendő nyomtatványt ide kattintva tudja letölteni. 

1.6. Belépés 

A regisztráció központi jóváhagyását követően Kormányablak-, illetve Építésügyi Szolgáltatatási Pont felhasználóként a 
munkát a „Belépés integrált ügyfélszolgálatosként” opciót választva kell megkezdeni. 

 
  

http://dok.e-epites.hu/regisztracios_lapok/c-1_regisztracioslap_ugyfelszolgalat.pdf
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2. TÁRHELY (PISZKOZAT) LÉTREHOZÁSA 

A „Piszkozat” elnevezéssel megújult „Tárhely” egy „virtuális kosár”, amiben összegyűjtheti az építésügyi hatósági eljárás 
lefolytatásához benyújtani kívánt dokumentumokat. Tárhelyet építésügyi hatósági eljárásonként kell létrehozni. Egy tár-
helyen lehet több előzetes megkeresés (előzetes szakhatósági megkeresés, településképi vélemény, tervtanácsi véle-
mény, hatósági szolgáltatás) is. 

Az egy ügyhöz tartozó előzetes megkereséseknek és az engedélyezési eljárásnak egy tárhelyen kell lenniük, mert a ha-
tóság csak úgy tudja a benyújtott tervdokumentációk és a kiadott állásfoglalások összetartozását megvizsgálni. 

2.1. Új tárhely létrehozása 

Új tárhelyet az ügyfél által átadott, kitöltött ÉTDR kérelem formanyomtatvány alapján lehet létrehozni. A formanyom-
tatványok olyan sorrendben tartalmazzák az adatokat, ahogyan azokat a felületen meg kell adni. 

Tárhely létrehozásához kattintson az „Eljárások” oldalon található „hozzáadás” gombra! 

 

2.2. Tárhely alapadatainak megadása 

Ezen az oldalon a formanyomtatvány ETDR-01-es lapján található adatokat kell megadni. 

A „Piszkozat neve” (Tárhely neve) egy szabad szöveges elnevezés, mely a kérelmezők részére több tárhely esetén biz-
tosítja a könnyebb beazonosíthatóságot. Ez az adat sehol sem fog látszódni, kivéve, ha kérelmező a későbbiekben kéri a 
hatóságtól a kapcsolattartási módjának megváltoztatását. Ekkor, mint online felhasználó már látni fogja. 

Ha a formanyomtatványon a kérelmezett eljárás típusánál az ügyfél csak előzetes kérelmet jelölt meg, pótoltatni kell 
vele a fő eljárás megjelölését, ugyanis annak megjelölése nélkül nem nyújtható be kérelem. 

A „Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás” jelölőnégyzetet és a hozzá tartozó „Kijelölő jogszabályhely” me-
zőt akkor kell kitölteni, ha a beruházás kiemeltté nyilvánításáról kormányrendelet született. 

Az adatok kitöltését követően kattintson a „Mentés” gombra! 

http://dok.e-epites.hu/ETDR_formanyomtatvany.zip
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2.3. A kérelmet benyújtó személy rögzítése 

Az alapadatok megadását követően a rendszer átirányítja a kérelmezői felületre, ahol a további adatokat kell rögzíteni. 
Az alsó sávban „×” jelöli azokat a folyamatlépéseket, melyek ki lettek hagyva, de a kérelem benyújtásához elengedhe-
tetlen a megadásuk. 

A következő formanyomtatvány lap, a kérelmet benyújtó személy adatait tartalmazó, ETDR-02-es számú. 

A kérelmet benyújtó személy lehet maga a kérelmező (természetes személy), annak meghatalmazottja vagy jogi személy 
képviselője, meghatalmazottja. 

Kattintson az „Érintettek” feliratra, amennyiben nem az a lap aktív. A táblázatban látható, hogy a rendszer létrehozott 
egy üres bejegyzést. A sor elején lévő, szerkesztés ikon segítségével nyissa meg a partnerfelvételi adatlapot. 
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Az „Eljárás kiemelt kérelmezője” jelölőnégyzetet abban az esetben kell kipipálni, ha az ETDR-02-es sz. nyomtatvány 
lapon a „Kérelmet benyújtó személy” típusánál a „Kérelmező (építtető, engedélyes)” van megjelölve. Több „Kérelmező 
(építtető, engedélyes)” esetén választani kell, hogy ki lesz a „Eljárás kiemelt kérelmezője”.  A lap alján található ”Mentés” 
gombbal tudja a felvitt adatokat elmenteni. 

 

2.4. (További) kérelmező rögzítése 

Amennyiben az ügyfél kitöltött ETDR-03-as, ETDR-04-es lapokat, azokat az „Érintett felvétele” gomb segítségével 
tudja rögzíteni. Ha a 2.3. pontban nem jelölte be „Az eljárás kiemelt kérelmezője” jelölőnégyzetet, ne felejtse el az első 
alkalommal megtenni! 
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2.5. Felelős tervező hozzáadása (tervező rögzítése) 

Bizonyos eljárás típusok esetében (ahol építész tervező közreműködése volt szükséges), az ÉTDR bekéri a felelős tervező 
adatait. Ha a képernyő alsó sávjában nem található meg a „Tervező rögzítése” folyamatlépés, akkor ugorjon a 2.6. 
pontra! 

 
A felelős tervező adatait az ETDR-05-ös számú formanyomtatványon találja meg. Ha az ügyfél ezt nem töltötte ki vagy 
a régebbi típusú nyomtatványon nyújtja be kérelmét, akkor a tervező adatait az elektronikus formátumban mellékelt 
aláírólapon vagy műszaki leírásban találja meg.  

Az adatok rögzítéséhez kattintson az „Érintett felvétele” gombra! Típusnak válassza ki a „Tervező”-t, adja meg a kamarai 
azonosítót és az adatokat, majd kattintson a „Mentés” gombra! 

 

2.6. Általános adatok megadása 

Az „Általános adatok” fülre kattintva van lehetőség az ETDR-05-ös sz. nyomtatvány „Egyéb kérelmek és adatok” részé-
ben rögzített adatok felvitelére. 

Kattintson az oldal alján található „Szerkesztés” gombra a rögzítés megkezdéséhez! 

2.7. Előzmények rögzítése 

Ha az ügyfél kitöltötte az ETDR-06-os számú formanyomtatvány lapot is, az ott szereplő adatokat az „Előzmények” 
lapon tudja rögzíteni. Egyéb esetben lépjen a következő, 2.8. pontra! 
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Ügyfélszolgálatosként nincsen lehetőség lezárult ÉTDR eljárás jelenlegihez történő hozzácsatolásához. Ez majd egy ké-
sőbbi programverzióban fog megvalósulni. Mivel a formanyomtatvány lapokat be kell szkennelni és feltölteni a tárhelyre, 
az alábbiak szerint célszerű eljárni. 

Kattintson az „Egyéb eljárás hozzáadása” gombra! 

 
A megjelenő oldalon írja be az alábbi tájékoztató szöveget, majd kattintson a „Mentés” gombra: 
„előzmények az ETDR-05-ös formanyomtatvány lapon” 

 
Az „Előzmények” lapon így lesz egy tájékoztatás arról, hogy a további információk hol találhatóak. 

 

2.8. Dokumentumok feltöltése 

Az ETDR-07 számú formanyomtatvány lap tartalmazza a feltöltendő dokumentumok listáját. Jogszabály bizonyos mel-
lékletek esetében előírja, hogy azokat csak és kizárólag elektronikus formátumban lehet benyújtani. Ezen dokumentu-
mokat az ügyfél adathordozón nyújtja át. A formanyomtatvány szkennelését és feltöltését célszerű ezen pont végén 
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részletezett módon, a többi dokumentum feltöltését követően elvégezni. 

Kattintson a „Dokumentumok” feliratra, majd a „+” feliratú gombra a fájlok feltöltésének megkezdéséhez! 

 
A felugró ablak két módszert is biztosít a feltöltésre: 

• a szaggatott vonallal határolt téglalap alakú területre kattint, majd a felugró tallózó ablak segítségével kivá-
lasztja a feltöltendő fájlokat, 

• az operációs rendszer egyik ablakában (pl. Windows Intéző) kijelöli a fájlokat és a „fogd és vidd” (drag & drop) 
módszer segítségével a szaggatott vonallal határolt téglalapon belülre húzza. 

 
A feltöltés automatikusan elindul és annak végeztével kiürül a feltöltő ablak. A háttérben lévő táblázatban megjelennek 
a feltöltött dokumentumok. Előfordulhat, hogy hátramaradnak fájlok, melyek feltöltését a rendszer nem tudja elvégezni 
és hibaüzenetet is ad. Ez abból adódik, hogy a háttérben feltöltéskor ellenőrzéseket hajt végre és kiszűri a nem megfelelő 
típusúakat. A PDF szabványon belül is többféle verzió létezik. Jogszabály előírja a feltöltendő fájlok típusát. A tervdoku-
mentációk esetében csak és kizárólag a PDF/A formátum megengedett. Ezen kívül, biztonsági megfontolásból csak 
egyes kiterjesztésű (pl. pdf, jpg) dokumentumok tölthetőek fel. 

Amennyiben voltak olyan dokumentumok, melyeket nem engedte a rendszer feltölteni és az ügyfél így is szeretné ké-
relmét benyújtani, az ETDR-07 sz. formanyomtatványról az ügyféllel ki kell húzatni és ezt követően beszkennelni, majd a 
többi dokumentum mellé feltölteni. 

A formanyomtatványokon szereplő adatok rögzítése ezzel befejeződött, megkezdődhet a kérelem irat összeállítása és 
benyújtása. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogd_%C3%A9s_vidd
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3. A Piszkozatról (tárhelyről) benyújtható kérelmek fajtái 

Az építésügyi hatósági eljárásokban a kérelmeket a következőek szerint lehet csoportosítani: 

• előzetes kérelem (előzetes megkeresés), mely lehet előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti-, hatósági 
szolgáltatás iránti-, településképi vélemény iránti-, valamint tervtanácsi vélemény iránti kérelem; 

• eljárást megindító kérelem, ez a cselekmény minden esetben „Kérelem benyújtása” néven szerepel. 

Minden tárhelyről tetszőleges számú előzetes kérelem nyújtható be, viszont eljárást megindító kérelem csak egy. Ahány 
építésügyi hatósági eljárást kíván indítani, annyi piszkozatot (tárhelyet) szükséges létrehozni. Tehát ha építési engedély 
módosítása iránti kérelmet vagy használatbavételi engedély iránti kérelmet kíván rögzíteni, akkor mindenképpen új tár-
helyet (piszkozatot) kell annak létrehozni, a korábban lefolytatott építési engedélyezési eljárás tárhelyéről azok nem 
nyújthatóak be. 

A 3.1. és a 3.2. pontokban ismertetett kérelmek előzetes megkeresések kérelmeknek minősülnek, melyek a jogszabály 
szerinti egyes esetekben beszerzendő tervtanácsi- és a településképi véleményezési eljárás kivételével nem kötelezőek. 
Jogszabály írja elő, hogy mely esetekben kell településképi- vagy tervtanácsi véleményt kérni. 

Amennyiben nem kíván előzetes kérelmet rögzíteni, ugorjon a 3.3. pontra az építésügyi hatósági eljárást megindító ké-
relem összeállításához. 

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás, településképi- vagy tervtanácsi vélemény benyújtásának lépéseihez ugorjon a 3.2. 
pontra. 

3.1. Építésügyi hatósági szolgáltatás 

Az "Új építésügyi hatósági szolgáltatás" gomb használatával az építésügyi hatósági engedély, illetve tudomásulvételi el-
járás iránti kérelem tervezett benyújtása előtt, különböző kérdések tisztázása céljából előzetes szakmai véleményt kérhet 
az építésügyi hatóságtól. 

312/2012. Korm. r. 3. § (2) bek. 
Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében kérheti 

a) annak vizsgálatát, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti elektronikus gyűjtő tárhelyen gyűjtött dokumentumai meg-
felelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásban benyújtandó kérelemre és annak mellékleteire vonat-
kozó előírásoknak, 

b) tájékoztatást arról, hogy szükséges-e 
ba) további melléklet, dokumentum beszerzése, vagy 
bb) további szakhatósági közreműködés, 

c) tájékoztatást az általa kérelmezni szándékozott eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági közreműködés eljá-
rási, igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének, továbbá jogszabályban meghatározott eljárási költségének 
mértékéről, 

d) a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását, 
e) annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti vagy akadályozza-e va-

lamely építésügyi jogszabály változása, valamint 
f) az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását. 

3.1.1.  Új építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem irat létrehozása 

Első lépésként a piszkozat adatai képernyőn vigye az egérmutatót az „Előzetes megkeresés” nevű gomb fölé, majd vá-
lassza ki az „Új építésügyi hatósági szolgáltatás” lehetőséget. 
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3.1.2.  Általános lap 

Ezen a lapon – amennyiben szükségesnek ítéli meg – a „Szerkesztés” gomb megnyomását követően indoklást írhat a 
kérelem mellé. A folytatáshoz kattintson a „Címzettek” feliratra! 

 

3.1.3.  Címzettek lap 

A rendszer a korábban megadott adatok alapján kiválasztja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot. 

 

3.1.4.  Mellékletek lap 

Minden irat létrehozásakor csatolni kell a tárhelyre feltöltött dokumentumok közül azokat, melyeket a címzett részére 
szeretne elküldeni. Ezt azért kell megtenni, mert többféle hatóság is megkereshető az ÉTDR-en keresztül és egy ügyben 
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más-más mellékleteket kell az egyes hatóságoknak megküldeni. 

Új, a tárhelyre még fel nem töltött dokumentumokat az „Új dokumentum feltöltése” gomb segítségével, korábban már 
feltöltött dokumentumokat pedig a „Melléklet csatolása/eltávolítása” gomb segítségével tud csatolni. 

 

3.1.5.  Irat lap 

Ezen a lapon találja meg az irat leíró adatait. A „Szerkesztés” gombbal a „Tárgy” mező tartalmán tud módosítani, ameny-
nyiben szükségesnek véli. 

Az „Iratkép megtekintése” gomb megnyomására az eddig felvitt adatokból egy kivonat generálódik pdf formátumban, 
mely a benyújtást követően automatikusan elektronikus aláírással lesz hitelesítve. Ezért az iratkép megtekintése ebben a 
fázisban csak a korábban felvitt adatok ellenőrzése végett lehet indokolt. 

Ha minden olyan dokumentumot csatolt, amit szeretne a hatóság részére megküldeni, kattintson a „Tovább” gombra! 
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3.1.6.  Adatok ellenőrzése és a hatósági szolgáltatás iránti kérelem benyújtása 

Miután minden adat felvitelre került, lehetőség van áttekinteni azokat, mielőtt a kérelmet a hatósághoz benyújtja. Ezen 
az oldalon módosításra nincsen lehetőség, tehát ha hibát tapasztal, akkor a lap alján található „Vissza” gombbal az irat 
adatainak, a jobb felső sarokban található zöld színű gombbal pedig a tárhely adatainak szerkesztéséhez tud visszajutni. 

Ha mindent rendben talál, nyomja meg a lap alján található „Küldés” gombot a hatósághoz történő elküldéshez. 

3.1.7.  A benyújtást igazoló dokumentum előállítása 

A sikeres benyújtást követően a képernyőn megjelennek a beküldött irat legfontosabb adatai. 

A „Benyújtott kérelem kivonata” gombbal nyissa meg a kérelem kivonatát, majd nyomtassa ki két példányban!  

 
A kivonat végén lássa el a dokumentumokat keltezéssel, bélyegzővel és írja alá. 

Az egyik példányt adja át a benyújtónak, a másikat írassa alá vele és az iratkezelési szabályoknak megfelelően tárolja el. 

 

3.2. Előzetes szakhatósági állásfoglalás, településképi-, il letve tervtanácsi vélemény 
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iránti kérelem 

A megfelelő kérelmet az „Előzetes megkeresés” gomb alatt felugró listából tudjuk kiválasztani. 

A fenti kérelmek benyújtása csak abban különbözik egymástól, hogy más lesz az irat megnevezése és a címzettje, ezért 
az előzetes szakhatósági megkeresés irattal fogjuk a benyújtás folyamatát bemutatni. 

3.2.1.  Általános lap 

Ezen a lapon – amennyiben szükségesnek ítéli meg – a „Szerkesztés” gomb megnyomását követően indoklást írhat a 
kérelem mellé. A folytatáshoz kattintson a „Címzettek” lapfülre! 

 

3.2.2.  Címzettek lap 

Nyomja meg az „Új címzett felvétele” gombot a „Hatóság kiválasztása” oldalra navigálás érdekében! 
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Ezen az oldalon az összes olyan hatóságot vagy szervet látja, melyek a tárgyi ingatlanon illetékességgel és hatáskörrel 
rendelkeznek. Egyszerre csak egy címzett kiválasztására van lehetőség az első oszlopban található rádiógomb segítsé-
gével, mivel az egyes szakhatóságoknak eltérő tartalmú tervdokumentációt kell megküldeni, mindegyiket külön irattal 
kell megkeresni. 

Ha a sok találat miatt nehézkes a keresett hatóság/szerv megtalálása, használja a keresőmezőt, mely a név és a szakte-
rület oszlopban is keres. 

Amennyiben nem találja az adott hatóságot/szervet és biztos abban, hogy ahhoz kell címezni a kérelmet, a képernyő bal 
felső részében található „Összes hatóság megjelenítése” gomb segítségével az ÉTDR-ben rögzített összes ható-
ság/szerv közül választhat. 

 
A kiválasztott hatóságot a „Mentés” gombbal rögzítheti. 

Kattintson a „Mellékletek” feliratra a dokumentumok csatolásához! 

3.2.3.  Mellékletek lap 

Minden irat létrehozásakor csatolni kell a tárhelyre feltöltött dokumentumok közül azokat, melyeket a címzett részére 
szeretne elküldeni. Ezt azért kell megtenni, mert többféle hatóság is megkereshető az ÉTDR-en keresztül és egy ügyben 
más-más mellékleteket kell az egyes hatóságoknak küldeni. 

Új, a tárhelyre még fel nem töltött dokumentumokat az „Új dokumentum feltöltése” gomb segítségével, korábban már 
feltöltött dokumentumokat pedig a „Melléklet csatolása/eltávolítása” gomb segítségével tud csatolni. 

Az új dokumentum feltöltésének menete megegyezik a 2.8. pontban foglaltakkal. 

Ha minden olyan dokumentumot csatolt, amit szeretne a hatóság részére megküldeni, kattintson az „Irat” fülre! 
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3.2.4.  Irat lap 

Ezen a lapon találja meg az irat leíró adatait. A „Szerkesztés” gombbal a „Tárgy” mező tartalmán tud módosítani, ameny-
nyiben szükségesnek véli. 

Az „Iratkép megtekintése” gomb megnyomására az eddig felvitt adatokból egy kivonat generálódik pdf formátumban, 
mely a benyújtást követően automatikusan elektronikus aláírással lesz hitelesítve. Ezért az iratkép megtekintése ebben a 
fázisban csak a korábban felvitt adatok ellenőrzése végett lehet indokolt. 

Ha minden olyan dokumentumot csatolt, amit szeretne a hatóság részére megküldeni, kattintson a „Tovább” gombra! 

 

3.2.5.  Adatok ellenőrzése és az előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem benyújtása 

Miután minden adat felvitelre került, lehetőség van áttekinteni azokat, mielőtt a kérelmet a hatósághoz benyújtja. Ezen 
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az oldalon módosításra nincsen lehetőség, tehát ha hibát tapasztal, akkor a lap alján található „Vissza” gombbal az irat 
adatainak, a jobb felső sarokban található zöld színű gombbal pedig a tárhely adatainak szerkesztéséhez tud visszajutni. 

Ha mindent rendben talál, a címzetthez történő elküldéshez nyomja meg a lap alján található „Küldés” gombot. 

 

3.2.6.  A benyújtást igazoló dokumentum előállítása 

A sikeres benyújtást követően a képernyőn megjelennek a beküldött irat legfontosabb adatai. 

A „Benyújtott kérelem kivonata” gombbal nyissa meg a kérelem kivonatát, majd nyomtassa ki két példányban! 

 
A kivonat végén lássa el a dokumentumokat keltezéssel, bélyegzővel és írj alá. 

Az egyik példányt adja át a benyújtónak, a másikat írassa alá vele és az iratkezelési szabályoknak megfelelően tárolja el. 
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3.3. Kérelem benyújtása (építésügyi hatósági eljárást megindító alapkérelem) 

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, ak-
kor a megkeresett szervezetek válaszai is bekerültek a „Tárhely”-be, melyeket szintén csatolni kell. 

A kérelem irat létrehozásához a „Kérelem benyújtása” gombra kell kattintani. 

 

3.3.1.  Általános lap 

Az „Általános” lapon a „Szerkesztés” gomb segítségével kell rögzíteni annak a személynek az adatait, aki a kérelmet 
benyújtotta feltöltésre. 

Amennyiben szükségesnek ítéli meg, az „Indoklás” mezőbe plusz információt rögzíthet a kérelemmel kapcsolatban az 
építésügyi hatóság részére. Az adatokat a „Mentés” gomb segítségével tárolhatja el. 

A rögzítést követően kattintson az „Eljáró hatóság” fülre! 
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3.3.2.  Eljáró hatóság lap 

A rendszer a korábban megadott adatok alapján kiválasztja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot. Ellen-
őrizze le, hogy megfelelő hatóság szerepel-e ott. Ha eltérést tapasztal, akkor vagy a tárgyi ingatlan adatait adta meg 
rosszul vagy nem megfelelő eljárás típust választott ki. Ezen adatok módosításához kattintson a jobb felső sarokban ta-
lálható zöld gombra, hogy visszajusson a tárhely alapadatainak szerkesztéséhez! 

Kattintson a „Mellékletek” feliratra! 

 

3.3.3.  Mellékletek lap 

Minden irat létrehozásakor csatolni kell a tárhelyre feltöltött dokumentumok közül azokat, melyeket a címzett részére 
kell elküldeni. Ezt azért kell megtenni, mert többféle hatóság is megkereshető az ÉTDR-en keresztül és egy ügyben más-
más mellékleteket kell az egyes hatóságoknak megküldeni. 

Új, a tárhelyre még fel nem töltött dokumentumokat az „Új dokumentum feltöltése” gomb segítségével, korábban már 
feltöltött dokumentumokat pedig a „Melléklet csatolása/eltávolítása” gomb segítségével tud csatolni. Amennyiben volt 
előzetes megkeresés, az azokra érkezett állásfoglalásokat is szükséges csatolni. 

Az új dokumentum feltöltésének menete megegyezik a 2.8. pontban foglaltakkal. 
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Ha minden olyan dokumentumot csatolt, amit a hatóság részére meg kell küldeni, kattintson az „Irat” fülre! 

 

3.3.4.  Irat lap 

Ezen a lapon találja meg az irat leíró adatait. A „Szerkesztés” gombbal a „Tárgy” mező tartalmán tud módosítani, ameny-
nyiben szükségesnek véli. 

Az „Iratkép megtekintése” gomb megnyomására az eddig felvitt adatokból egy kivonat generálódik pdf formátumban, 
mely a benyújtást követően elektronikus aláírással lesz hitelesítve automatikusan. Ezért az iratkép megtekintése ebben a 
fázisban csak a korábban felvitt adatok ellenőrzése végett lehet indokolt. 

Kattintson a „Tovább” gombra! 
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3.3.5.  Adatok ellenőrzése és a hatósági eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása 

Miután minden adat felvitelre került, lehetőség van áttekinteni azokat, mielőtt a kérelmet a hatósághoz benyújtja. Ezen 
az oldalon módosításra nincsen lehetőség, tehát ha hibát tapasztal, akkor a lap alján található „Vissza” gombbal az irat 
adatainak, a jobb felső sarokban található zöld színű gombbal pedig a tárhely adatainak szerkesztéséhez tud visszajutni. 

Ha mindent rendben talál, nyomja meg a lap alján található „Benyújtás” gombot a hatósághoz történő elküldéshez. 

 

3.3.6.  A benyújtást igazoló dokumentum előállítása 

A sikeres benyújtást követően a képernyőn megjelennek a beküldött irat legfontosabb adatai. 

A „Benyújtott kérelem kivonata” gombbal nyissa meg a kérelem kivonatát, majd nyomtassa ki két példányban!  

 
A kivonat végén lássa el a dokumentumokat keltezéssel, bélyegzővel és írj alá. 
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Az egyik példányt adja át a benyújtónak, a másikat írassa alá vele és az iratkezelési szabályoknak megfelelően tárolja el. 

 

 

Tisztelt Ügyfélszolgálatos munkatárs!  

Reméljük e segédletünkkel sikerül megkönnyítenünk ügyintézését. Az ÉTDR-rel kapcsolatos további információért kér-
jük keresse fel a rendszer honlapját a https://www.e-epites.hu/etdr címen vagy munkaidőben a Helpdesk szolgáltatásun-
kat a helpdesk@etdr.gov.hu e-mail címen vagy a +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 számok egyikén. 

Az ÉTDR használatához további sok sikert kívánunk Önnek! 

Az ÉTDR üzemeltetése 

 

 

https://www.e-epites.hu/etdr
mailto:helpdesk@etdr.gov.hu
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