
 

Az építéshatósági eljárás közös szabályai 

 

1. Az eljárás megindulásának napja 

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 azonosítható-

ságát. Az ÉTDR az azonosítókról a kérelem és mellékletei feltöltésekor automatikusan 

értesítést küld a kérelmezőnek, építtetőnek. 

 

A kérelemre induló eljárás a kérelemnek az ÉTDR-be való érkeztetését követő első 

munkanapon indul. 

2. Értesítés az eljárás megindulásáról 

Az eljárás megindításáról 

a) a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási cselekmény el-

végzésétől, 

b) a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló kérelmet be-

nyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől 

számított nyolc napon belül értesíteni kell. 

 

Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha 

a) az veszélyeztetné az eljárás eredményességét, 

b) az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül érdemben dönt, vagy a kérel-

met érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszünteti, 

c) azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból jogszabály kizárja. 

 

Az ügyintéző az eljárás 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. Az értesítés  

- a Ket. szerint tartalmazza: 

a) az ügy tárgyát, iktatási számát, az eljárás megindításának napját és az adott ügyfajtára 

irányadó ügyintézési határidőt, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokat, 

az ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét, 

b) az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségére irányuló tájékoztatást, 

c) hivatalból indult eljárásban az erre történő utalást, kérelemre indult eljárásban  

a. a kérelmező ügyfél nevét: 

b. az ÉTDR-ügy- és iratazonosítót, 

c. ha az Eljárási kódex alapján helyszíni szemle lefolytatására kerül sor, annak 

időpontját, továbbá figyelmeztetést a részvétel elmulasztásának, a helyszíni 

szemle akadályozásának a jogkövetkezményére, 



d. tájékoztatást a kapcsolattartás lehetséges formáiról, a kapcsolattartási forma 

választási lehetőségéről, 

e. az elektronikus iratbetekintés módját, 

f. tájékoztatást arról, hogy ha több mint ötven ügyfél érintett az eljárásban, az 

építésügyi hatóság hirdetményi úton tart kapcsolatot, 

g. tájékoztatást arról, hogy ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot nem 

tesz, vagy kérelmet nem nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja, 

h. tájékoztatást az ügyre vonatkozó minden egyéb lényeges információról, a 

szakhatósági megkeresés szükségességéről, annak idejéről, 

i. tájékoztatást arról, hogy az írásbeli módokon túl, ha a kapcsolattartás módjáról 

(papír alapú vagy elektronikus) nyolc napon belül nem nyilatkozik, az eljárás-

sal kapcsolatos érdemi döntésről az ÉTDR felületén milyen módon értesülhet. 

 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az értesítendők adatait – ha azok a kérelem be-

nyújtásakor nem állnak rendelkezésre – 

a) az ingatlan-nyilvántartásból, 

b) a polgárok személyi, lakcím- és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásból vagy 

c) az elektronikus elérhetőségi adatai tekintetében az ügyintézési rendelkezési nyilvántar-

tásból elektronikus úton közvetlen lekérdezés útján a vonatkozó jogszabályok szerint 

szerzi be. 

 

Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető 

módon – személyes adatot nem tartalmazva – általános tájékoztatást ad az elindult eljárás kö-

vetkező 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. 

 

3. Hiánypótlás 

 

Az építésügyi hatóság legfeljebb húsz napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, ha 

a) a kérelem hiányos, haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától számított öt 

napon belül, 

b) az ügyfél az a) pont szerinti hiányokat pótolta, de kérelme a pótolt mellékletek tartal-

ma tekintetében hiányos, az a) pont szerinti hiánypótlást követően haladéktalanul, de 

legkésőbb három napon belül ismételten hiánypótlásra hívja fel az építtetőt. 

 

A hiánypótlási felhívást az építtetőnek vagy meghatalmazottjának kell címezni és továbbítani 

a kérelemben meghatározott rendelkezésnek megfelelő módon. 



Ha az ügyfél az alapeljárás illetékével vagy díjával egyidejűleg nem vagy csak részben fizeti 

meg a szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy díjat, a hatóság haladéktalanul – vala-

mennyi szakhatóság tekintetében – hiánypótlásra szólítja fel. A hatóság csak akkor keresi meg 

a szakhatóságot, ha az ügyfél a hiánypótlást teljesítette. 

 

4. Az eljárás felfüggesztése 

 

A Ket. szerint egyes esetekben a hatóság köteles felfüggeszteni az eljárást, más esetekben 

csak lehetősége van erre. 

 

Az építésügyi hatóság a Ket. alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvé-

delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában megállapítot-

ta, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek. 

 


