
Ügy típusa: Összevont engedélyezési eljárás 

Jogszabály: 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 

 

Fontos tudnivalók: 

Összevont engedélyezési eljárás szükséges az alábbi esetekben: 

 Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó 

telepítési követelmények előzetes tisztázása szükséges. 

 Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a településképpel, az építészeti 

kialakítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása szükséges. 

 Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a kulturális örökségvédelmi 

követelmények előzetes tisztázása szükséges. 

Az összevont engedélyezési eljárás két szakaszból: a megvalósítással kapcsolatos 

követelmények előzetes tisztázása céljából elvi építési keretengedélyezési szakaszból, majd 

ezt követően az építési engedélyezési szakaszból áll. 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus 

dokumentációs rendszer ( ÉTDR ) által biztosított elektronikus vagy papírformátumú 

formanyomtatványon lehet benyújtani. 

 

Összevont engedély iránti kérelem tartalma: 

 az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, 

 az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az 

elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos 

 elérhetőséget, 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, 

 a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, 

 a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, 

 a kérelem tárgyával összefüggésben: 

o az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, 6 hónapnál nem régebbi 

szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

o a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét 

vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

o a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, 

az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját, 

 a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, 

 az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a jogerős 

engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 

dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban, 

 meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását és 

 a kérelmező aláírását. 

 

 

Formanyomtatványok letölthetők: http://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/epitesi_osztaly , 

vagy a www.e-epites.hu weboldalakról. 

http://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/epitesi_osztaly
http://www.e-epites.hu/


 

Csatolandó dokumentumok: a 312/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 24.§ (1)-(3) pontokban 

foglaltak: 

Az összevont engedélyezési eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont eljárás 

mindkét szakaszára vonatkozik, azonban mellékletként az eljárás megindításakor csak az elvi 

építési keretengedélyezési szakasz megindításához szükséges mellékleteket kell benyújtani. 

Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszának megindításához a 

kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell: 

 a jogszabályban előírt esetekben a telek beépítésére vonatkozó telepítési 

követelmények, és a településképpel, az építészeti kialakítással kapcsolatos 

követelmények előzetes tisztázása esetében a települési önkormányzat 

polgármesterének településképi véleményét, vagy 

 a jogszabályban előírt esetekben a településrendezési és építészeti-műszaki 

tervtanácsokról szóló 252/2006.(XII.7.) Korm.rendeletben meghatározott ügyekben az 

építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét, 

 a 300 m
2
-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény létesítése esetén a 

kereskedelemért felelős miniszter felmentését, 

 az eljárási illeték befizetésének igazolását, 

 elektronikus formátumban az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott tartalmú építészetiműszaki 

dokumentációt. 

A kérelemhez mellékelni lehet: 

 az érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR 

igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt 

építészeti-műszaki dokumentációt, 

 az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez 

történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal 

egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, 

illetve 

 az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

Az összevont eljárás építési engedélyezési szakaszának megindításához nem kell külön 

kérelmet benyújtani, viszont be kell nyújtani– az elvi keretengedély hatálya alatt – az ÉTDR-

be történő feltöltéssel: 

 az építési engedély iránti kérelemhez előírt műszaki tartalmú építészeti-műszaki 

dokumentációt és mellékleteket, valamint 

 ha az építtető az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezését is 

kérte, akkor az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti 

kérelem mellékleteit. 

 

Eljárás díja: 1990. évi XCIII. Törvény XV. Mellékletében leírtak szerint: 

Az eljárás illetékét, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklete XV. fejezetének 

szerint kell megfizetni. Az összevont eljárás esetén az alapilleték 10 000 forint, melyen felül 

 az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20 000 forint, 



 az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az építési engedélyezési 

eljárás illetékével megegyező mértékű. 

 

 

Ügyintézési idő:  a 2004. évi CXL. 33 § (1) bekezdés alapján törvényben  foglaltak                                                                                                  

értelmében  21 nap. 

Az ügyintézési határidőbe a 2004. évi CXL. törvény 33 § (3) bekezdése alapján nem számít 

be a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének 

időtartama, a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 

nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, a hiánypótlásra, illetve a tényállás 

tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő 

idő, a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama, a 70. § (1) 

bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, a hatóság működését legalább egy teljes napra 

ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, a kérelem, a döntés 

és egyéb irat fordításához szükséges idő, a kérelmező ügyfelet az eljárási költség 

előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő 

idő, a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, a hatósági megkeresés vagy a döntés 

postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, 

továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés 

időtartama. Hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de 

legfeljebb nyolc nap. 

 

 

További információk elérhetők: http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok weboldalon. 

 

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Építési Osztály  Földszint 2. iroda 

Ügyintéző neve, elérhetőségei:   

Vezető: 

Rupp Zoltán    építési osztályvezető (tel.: 06 29 555 250) 

Ügyintézők: 

Kismihályné Juhász Eszter  ügyintéző (tel.: 06 29 555 239) Ecser és Maglód, 

Magyar Béla    ügyintéző (tel.: 06 29 555 239) Üllő, 

Ligetfalvi Péter   ügyintéző (tel.: 06 29 555 214) Vecsés, 

Valkay Dóra    ügyintéző (tel.: 06 29 555 214) Vecsés 

települések közigazgatási területét érintő eljárásokban illetékesek eljárni. 

Központi e-mail cím: epites@vecses.hu 

 

http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok
mailto:epites@vecses.hu

