AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL
(az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján)
Elektronikus tárhely biztosítása
2. § (1) Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához,
papír alapon történő benyújtása esetén a kérelem és jogszabályban előírt mellékleteinek feltöltéséhez
az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a
továbbiakban: ÉTDR) az építtető részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő
tárhelyet biztosít.
(2) Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtását megelőzően
az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az építtető az építésügyi hatósághoz benyújtott külön
kérelmére, az abban kérelmezett időtartamra
a) a kérelem és jogszabályban előírt mellékletei,
b) előzetes szakhatósági állásfoglalások, valamint
c) építésügyi hatósági szolgáltatás kérelmezéséhez szükséges dokumentumok
összegyűjtése és előzetes tárolása céljából a kérelmező részére az ÉTDR elektronikus gyűjtő
tárhelyet biztosít.
(3) Az elektronikus tárhely igényléséhez - a papír alapon történő benyújtás esetét kivéve - az
építtetőnek vagy meghatalmazottjának a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezése szerinti elektronikus
azonosítási szolgáltatással történt azonosítása alapján regisztrálnia kell az ÉTDR-ben. Az építtető
vagy meghatalmazottja regisztrációval - külön bírálat és döntés nélkül - automatikusan hozzáférést
kap a saját tárhelyéhez.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti elektronikus tárhely dokumentumaiba az építésügyi hatósági
engedély iránti kérelem benyújtása előtt csak a tárhely gazdájaként az építtető vagy
meghatalmazottja, továbbá az építtető vagy meghatalmazottja hozzájárulásával az eljáró építésügyi
hatóság vagy a szakhatóság tekinthet bele vagy tölthet fel dokumentumokat.
(5) Az építtető az előzetes szakhatósági állásfoglalás megkéréséhez szükséges dokumentumokat az
elektronikus gyűjtő tárhelyre tölti fel, amelyhez a szakhatóságnak hozzáférést biztosít. A szakhatóság
ugyanezen tárhelyre tölti fel szakhatósági állásfoglalását is és záradékolja elektronikusan a
véleményezett dokumentációt.
(6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tárhely az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
benyújtásáig áll az építtető rendelkezésére.
(7) Az építészeti-műszaki dokumentáció, az előzetes szakhatósági állásfoglalás, az építészetiműszaki tervtanács véleménye, valamint a települési önkormányzat polgármesterének településképi
véleménye és az egyéb dokumentumok elektronikus tárhelyre történő feltöltése önmagában az
engedélyezési eljárást nem indítja meg.
Az eljárás megindítása
8. § (1) Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír alapon is.
(2) Kérelemre induló eljárás esetén a kérelmező, építtető a kérelmet az eljáró hatósághoz címezve
nyújtja be
a) papír alapon vagy
b) elektronikusan
ba) párbeszédre épülő (online),
bb) amennyiben információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülő (offline).
(3) Ha az építtető vagy a Ket. szerinti meghatalmazottja a papír alapú vagy elektronikus
adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes
eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, az integrált ügyfélszolgálaton vagy

kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet fogadó
szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a beérkezett iratról hiteles elektronikus
másolatot készít, majd a másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A
benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein rögzíteni kell.
(4) Eredeti iratot a szerv csak jogszabály kifejezett előírása esetén őriz meg, minden egyéb esetben
azt visszaszolgáltatja a benyújtónak. Kérelem és mellékletei alatt - ha már benyújtásra került mindig az ÉTDR-ben rögzített kérelmet és mellékleteit (az eredeti elektronikus másolatát) kell érteni.
(5) Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki
dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR rendszerbe való
feltöltéssel lehet benyújtani.
9. § (1) Az építtető a kérelmét elektronikus úton a 2. § (3) bekezdése szerinti tárhelyen keresztül
nyújthatja be.
(2) Ha az építtető kérelme benyújtásakor már rendelkezik elektronikus gyűjtő tárhellyel,
a) kérelmében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus gyűjtő tárhelyén tárolt dokumentumok közül
melyeket rendeli (mellékeli) hozzá építésügyi hatósági engedély iránti kérelméhez,
b) egyidejűleg hozzáférést biztosít az eljáró hatóságnak és a szakhatóságnak az a) pontban megjelölt
dokumentumokhoz.
(3) A kérelem és mellékletei beérkezésüket követően elektronikus mappába kerülnek. Az
elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a
gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi hatóság,
mely mappához és tartalmához csak a Ket. és e rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és
betekintést.
(4) Több építtető esetén az építtetők Ket. szerinti meghatalmazottja az építtetőtársak nevében járhat
el, a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
(5) Az eljárást megindító kérelem iktatása és szignálása az ÉTDR-be történt feltöltést követően
történik.
Az eljárás megindulása és értesítés az eljárás megindulásáról
10. § (1) Az elektronikus mappában lévő kérelem automatikusan ÉTDR-azonosítót kap, amely
alkalmas a beérkezett irat és mellékletei azonosítására, valamint tartalmazza az ügy azonosítóját,
amely biztosítja az ügyhöz később csatolt dokumentumok azonosíthatóságát. Az ÉTDR az
azonosítókról a kérelem és mellékletei feltöltésekor automatikusan értesítést küld a kérelmezőnek,
építtetőnek.
(2) A kérelemre induló eljárás a kérelemnek az ÉTDR-be való érkeztetését követő első munkanapon
indul.
(3) Az ügyintéző az eljárás (2) bekezdés szerinti megindulásától számított három napon belül az
ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének
megfelelően értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet.
(4) A (3) bekezdés szerinti értesítés a Ket. 29. § (5) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza
a) az ÉTDR ügy- és iratazonosítót,
b) ha e rendelet alapján helyszíni szemle lefolytatására kerül sor, annak időpontját, továbbá
figyelmeztetést a részvétel elmulasztásának, a helyszíni szemle akadályozásának a
jogkövetkezményére,
c) tájékoztatást a kapcsolattartás lehetséges formáiról, a kapcsolattartási forma választási
lehetőségéről,
d) az elektronikus iratbetekintés módját,
e) tájékoztatást arról, hogy ha több mint ötven ügyfél érintett az eljárásban, az építésügyi hatóság
hirdetményi úton tart kapcsolatot,
f) tájékoztatást arról, hogy ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet
nem nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja,

g) tájékoztatást az ügyre vonatkozó minden egyéb lényeges információról, a szakhatósági
megkeresés szükségességéről, annak idejéről,
h) tájékoztatást arról, hogy a Ket. 28/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon túl, ha a
kapcsolattartás módjáról (papír alapú vagy elektronikus) nyolc napon belül nem nyilatkozik, az
eljárással kapcsolatos érdemi döntésről az ÉTDR felületén milyen módon értesülhet.
(5) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az értesítendők adatait - ha azok a kérelem
benyújtásakor nem állnak rendelkezésre a) az ingatlan-nyilvántartásból,
b) az országos lakcímnyilvántartásból vagy
c) az elektronikus elérhetőségi adatai tekintetében az ügyintézési rendelkezési nyilvántartásból
elektronikus úton közvetlen lekérdezés útján a vonatkozó jogszabályok szerint szerzi be.
(6) Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető
módon - személyes adatot nem tartalmazva - általános tájékoztatást ad az elindult eljárás következő
főbb ismérveiről:
a) az építési tevékenységgel érintett telek címe, ennek hiányában helyrajzi száma,
b) az építési tevékenység tárgya,
c) a kérelmezett eljárás típusa és az eljárás megindulásának időpontja,
d) a 8. mellékletben meghatározott tartalmú utcai homlokzati terv vagy látványterv.
Elektronikus ügyintézés
15. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság az ÉTDR űrlap-sablon segítségével hozza meg az
eljárás folyamán szükséges intézkedést, a közbenső, valamint az érdemi döntést, amelyeket a
kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezés szerint közöl az ügyféllel, az egyéb értesítettekkel, és
ehhez az ÉTDR mint zárt rendszer adatbázisába menti le a kiadmányokat és a kézbesítési adatokat is.
(2) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság (1) bekezdés szerinti dokumentumai az ÉTDR-ben a
Ket. zárt informatikai rendszerre vonatkozó rendelkezései szerint elektronikusan hitelesek,
elektronikus kapcsolattartás esetén közlésük a Ket. szabályai szerint elektronikusan - az ügyfél
kapcsolattartási rendelkezésének megfelelő értesítés mellett - az ÉTDR felületén történik, kérés,
rendelkezés vagy szükség esetén a Ket. szabályai szerinti papír alapú hiteles másolat kézbesítésével,
átadásával, hirdetményezésével.
(3) Az ÉTDR-ből a kérelmező, az építtető vagy meghatalmazottjának ilyen tartalmú rendelkezése
esetén
a) a kézbesítés elektronikus úton, az elektronikus kézbesítés szabályai szerint történik, és ilyen
módon kerül kézbesítésre az értesítés arról, hogy a kézbesített iratot a kérelmező, az építtető vagy a
meghatalmazottja az ÉTDR felületéről letöltheti, vagy
b) az építésügyi hatóság a papír alapú hiteles másolatot postán, személyesen, faxon, vagy hivatali
kézbesítő útján kézbesíti.
(4) Az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokban közreműködő hatóságok regisztrációja az ÉTDR
keretében történik. A közreműködő szakhatóságoknak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárás lefolytatásához szükséges adatait a közreműködő szakhatóság tartja karban.
(5) Az ÉTDR útján történő elektronikus kapcsolattartásra a Ket. elektronikus kapcsolattartásra
vonatkozó rendelkezései irányadók azzal, hogy az ÉTDR-ben feltöltésre kerülő valamennyi
dokumentum gépi elektronikus aláírással automatikus hitelesítésre kerül, kivéve a hatósági
felhasználók által készített, de kiadmányozásra nem került dokumentumokat. A záradékolás során az
ÉTDR az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tartalommal
és módon gépi aláírást és időbélyegzőt alkalmaz.
(6) A kérelemhez benyújtott mellékleteknek meg kell felelniük a 8. mellékletben meghatározott
technikai és formai követelményeknek.

