Tájékoztató az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus
dokumentációs rendszerrõl
2013. január 1-tõl szinte valamennyi, az építésügyi hatósági eljárások menetét, módját,
helyét érintõ jogszabály jelentõsen megváltozott.
A legfontosabb, ügyfeleket (építtetõket, tervezõket, szomszédokat) érintõ jogszabályi
változásokat az alábbiakban igyekszünk a lehetõségek szerint leegyszerûsítve,
eligazításként ismertetni:
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 53/A. § (1) bek.
értelmében az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban az ügyfél az engedély kérelmet
elektronikusan is benyújthatja.
A (2) bek. alapján az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárást és annak eljárási
cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le.
Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs
Rendszer (ÉTDR) egy központi, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást országos
szinten egységesen támogató informatikai rendszer.
Fontos tudnivaló, hogy a jogszabály az ügyfelek részére ugyan nem írja elõ kötelezõen az
elektronikus ügyintézést, de a papíron beadott kérelem is csak az ÉTDR által biztosított
formanyomtatványon nyújtható be.
A formanyomtatvány megtalálható (és onnan letölthetõ) a www.e-epites.hu weboldalon
található ÉTDR/formanyomtatványok menüpontra kattintva.
FONTOS! A formanyomtatvány adatainak teljes körû kitöltése és lehetõség szerint email cím megadása, mert így gyorsítható jelentõs mértékben az ügyintézés menete.
A kérelemhez adathordozón (CD, DVD stb.) vagy az ÉTDR-be történõ feltöltéssel (pdf/A
formátumban) mellékelni kell:
• a tervezõ által elkészített építészeti•mûszaki dokumentációt,
• ha a kérelem benyújtásakor elõzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll
rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, a szakhatóságok
számára benyújtandó dokumentációt is.
Építésügyi hatósági kérelmek benyújtásának lehetõségei:
ÉTDR-en keresztül, elektronikusan:
Ehhez ügyfélkapus jogosultság szükséges. Az ÉTDR-en történõ kérelem benyújtásának és a
mellékletek feltöltésének módja a www.e-epites.hu honlapján olvasható.
Amennyiben személyesen szeretnék Keszthely Város Jegyzõjénél benyújtani, akkor a
kérelmet az ÉTDR –ben rögzíteni szükséges. Fontos tudnivaló, hogy a kérelemhez
szükséges tervdokumentációt minden esetben csak elektronikus adathordozón lehet
benyújtani, melyet munkatársunk szintén feltölt a rendszerbe. Miután a kérelem és
mellékletei rögzítésre kerültek, munkatársunk egy igazolást állít ki errõl, melynek átvételét a
kérelem benyújtójának aláírásával igazolnia kell.
Az eljárásokhoz szükséges illetéket továbbra is illetékbélyeg formában kell leróni, amíg a
rendszer a pénzügyi tranzakciókat nem tudja kezelni.
Az ÉTDR rendszerrel kapcsolatos további, ügyfeleket is érintõ információ a www.e-epites.hu
oldalon olvasható. Javasoljuk a fenti weboldalon a lakossági tájékoztatók (itt találhatnak a
többi hatósági engedélyezési eljárással kapcsolatban is részletes tájékoztatást) és az ÉTDR
/Ügyfelek számára menüpont figyelmes áttekintését és figyelemmel kísérését, valamint az
Ügyfelek számára kiadott felhasználói kézikönyvben foglaltak megismerését, mert így
juthatnak hozzá leggyorsabban az elektronikus engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos
információkhoz és szerezhetnek tudomást az ügyfeleket érintõ jogszabályi változásokról.

