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ÉPíTÉSügyI SZEMLE
LVII. ÉVFoLyam 2014/1. szám
A Belügyminisztérium 
Területrendezési,  
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Helyettes Államtitkárság 
szakmai folyóirata

 1 Bevezető

 6 Az ÉtDR rövid bemutatása 
   Cselekmények, folyamatok
 A regisztrációról

 8 gyakorlati tapasztalatok a kérelem 
benyújtásáig

   A tárhely létrehozásának jogszabályi 
háttere

   A tárhely létrehozása és szerkesztése
   Tárhely létrehozásával kapcsolatos 

tapasztalatok
   Jogi személyiségek rendszer-

használata
   Eljárásban betöltött státusz
   Dokumentumok kezelése, előállítása, 

rendszerbe feltöltése
  Illetékek, díjak befizetésének 

igazolása
  Betekintés-megosztás

11 előzetes megkeresések
  Előzetes szakhatósági állásfoglalás
  Az építészeti-műszaki tervtanácsi 

vélemény
  A településképi vélemény
  A településképi vélemény jogszabályi 

háttere
  A településképi vélemény  

az ÉTDR-ben
  Közútkezelői és egyéb hozzájárulások, 

vélemények

14 A kérelem benyújtása
  A tárhely és a mappa
  Kérelem- és iratbenyújtás
  Benyújtás online felületen
  Nem elektronikus benyújtás
  Variációk

19 A kérelem benyújtásával 
kapcsolatos tapasztalatok:

  Nem megfelelő hatósághoz 
benyújtott kérelem

  Nem megfelelő eljárás indítása
  Építésügyi hatósági szolgáltatás 

jogszabályi háttere
  Építésügyi hatósági szolgáltatás 

az ÉTDR-ben
  Másik tárhely azonosítóval fizették 

meg az illetéket, mint amiben 
a kérelem benyújtásra került, vagy 
amiben a döntés született

  A feltöltött dokumentumokat 
a kérelmező, vagy a hatóság nem látja
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21 gyakorlati tapasztalatok a kérelem 
benyújtása után   

 Kapcsolattartás
  Kézbesítés jogszabályi háttere
  Személyes kapcsolattartás
  Postai kapcsolattartás
  Elektronikus kapcsolattartás
  Címzettek az ÉTDR-ben
  Meghatalmazott cseréje
  Értesítés az eljárás megindulásáról
  Hiánypótlási felhívás – és teljesítés
  Adatok megadása
  Adatok ellenőrzése
  Hány hiánypótlás lehetséges
  Lehet-e többször hiányt pótolni 

egyetlen felhívásra?
  Hiánypótlás teljesítése hiánypótlási 

felhívás nélkül
  Hol teljesíthető a hiánypótlás?
  Helyszíni szemle
  Döntés közlésének jogszabályi 

háttere
  Fellebbezés és fellebbezési jogról való 

lemondás
  Fellebbezés, fellebbezési jogról való 

lemondó nyilatkozat
  Jogerősített dokumentumok  

– hogyan lehet hozzájutni?
  Másolat

25 Az eljárás után

25 Összegzés
Az ÉTDR anyagot összeállította:

dr. Kapuváry Magdolna, Koncz Péter és 
Szobonya Margit

27 Új állami fôépítészek gyôrben és 
pécsett – Kuslits tibor és lukáts 
istván bemutatása 
(Zábránszkyné Pap Klára)

30 Az építésügyi igazgatás 
meghatározó személyiségei 
– Dr. Kara pál 
(Zábránszkyné Pap Klára)

36 2014 ybl Bicentenárium 
– magyar Építészet Éve ybl emlékév 
hivatalos megnyitója ybl Bakáts 
téri templomában
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21 practical experiences after 
submitting the request

 Keeping in touch 
 Legal background for postal delivery
 Personal contact
 Postal contact
 Electronic contact
 Addressees in the ÉTDR
 Replacement of the authorized 

person
 Notification on the start of the 

process
 Call for document completion and its 

accomplishment
 Data supply
 Data control
 The possible number of document 

completions
 Is it possible to complete the 

documents several times after a 
single call?

 Is it possible to complete the 
documents without a call for 
completion?

 Where can be the documents 
completed?

 On site survey
 Legal background for reporting the 

decision 
 Appeal and waiver
 Appeal and waiver declaration
 Legally binding documents – where 

to acquire them?
 Copy

25 After the process

25 summing up
 The ÉTDR document has been 

compiled by Dr. Magdolna Kapuváry, 
Péter Koncz and Margit Szobonya

27 New senior state Architects in gyôr 
and pécs – the introduction of tibor 
Kuslits and istván lukáts 
(Zábránszky Klára Pap)

30 Determining persons in building 
administration – Dr pál Kara retired 
under secretary 
(Zábránszky Klára Pap)

36 2014 ybl Bicentenary – the official 
opening ceremony for the ybl year 
of Remembrance and the year of 
the Hungarian Architecture in the 
Church at Bakáts square

 1 introduction

 6 short description of the ÉtDR 
 Actions and processes
 On the registration

 8 practical experiences up to request 
submittal

 Legal background for the 
establishment of a storage site 

 The establishment and drafting of a 
storage site

 Experiences on the establishment of 
a storage site 

 System usage by legal entities
 Role within the process
 Document handling, preparation and 

downloading into the system 
 Proof on the payment of fees and 

charges

11 preliminary requests
 Preliminary statement from the 

special authority
 Opinion from the building and 

engineering plan councils
 Opinion on the image of the 

settlement  
 Legal background for forming an 

opinion on the settlement image
 Opinion on the settlement image in 

the ÉTDR
 Permits and opinions from the public 

road operator and others

14 Request submittal
 The storage site and the file
 Request- and document submittal
 Online submittal
 Non electric submittal
 Options

19 experiences in connection with the 
submission of the requests

 Request submitted to an 
inappropriate authority

 Initiation of an inappropriate process
 Legal background for a service 

provided by the building authority
 The official building service in the 

ÉTDR
 The fee has been paid by a store 

identifier different from the one 
where the request had been 
submitted or the decision had been 
made

 The loaded documents can not be 
seen by the request submitter or the 
authority
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 1 einführung

 6 Kurze Vorstellung von 
ÉtDR (Behördliches 
genehmigungsverfahren 
für das Bauwesen 
unterstützende elektronische 
Dokumentationssystem)

   Handlungen, gänge
   über die Registrierung

 8 praktische erfahrungen bis zum 
einreichen des Ansuchens

   Rechtsnormenhintergrund des 
Zustandebringens des Speichers 

   Zustandebringen des Speichers und 
ihre Redaktion 

   Erfahrungen im Zusammenhang 
mit dem Zustandebringen eines 
Speichers 

   Systemgebrauch der 
Rechtspersönlichkeiten

   Im Verfahren besetzter Status
   Verwaltung, Herstellung von 

Dokumenten, ihre Auffüllung ins 
System

 Bestätigung der Einzahlung von 
gebühren und Preisenlletékek

 Einblilckverteilung

11 Vorherige Aufsuchungen
  Vorherige 

Fachbehördenstellungnahme
  Meinung des architektonisch-

technischen Planrates
  Meinung über das Siedlungsbild
  Rehtsnormenhintergrund der 

Meinung über das Siedlungsbild
  Meinung über das Siedlungsbild im 

ÉTDR
  Straßenverwaltungs- und andere 

Beiträge, Meinungen

14 einreichen des Ansuchens
  Ader Speicher und die Mappe
  Ansuchens- und Akteneinreichen
  Einreichen an Online-Oberfläche
  Nichtelektronisches Einreichen
  Variationen

19 erfahrungen im zusammenhang 
mit dem einreichen des Ansuchens:

  Nicht an die entsprechende Behörde 
eingereichtes Ansuchen

  Einleitung eines nicht 
entsprechenden Verfahrens

  Rechtsnormenhintergrund von 
Dienstleistrung der Behörde für 
Bauwesen

  Dienstleistung der Behörde für 
Bauwesen im ÉTDR

  Die gebühr wurde mit einem anderen 
Speicheridentifizierer bezahlt, nicht 
aber damit, in welchem das Ansuchen 

eingereicht, oder in welchem die 
Entscheidung getroffen wurde.

  Die aufgefüllten Dokumente werden 
von dem Ansucher, oder von der 
Behörde nicht gesehen

21 praktische erfahrungen nach dem 
einreichen des Ansuchens

  Kommunikation
  Rechtsnormenhintergrund der 

Zustellung
  Persönliche Kommunikation
  Postkommunikation
  Elektronische Kommunikation
  Adressaten im ÉTDR
  Der Tausch des Bevollmächtigten
  Verständigung über die Einleitung 

des Verfahrens
  Aufruf für Mangelersetzen und 

dessen Erfüllung
  Angabe der Daten
  Kontrolle der Daten
  Mangelersetzen ist möglich
  Ist es möglich einen Mangel auf 

einen einzigen Anruf mehrmals zu 
ersetzen?

  Erfüllung vom Mangelersetzen ohne 
Aufruf

  Wo kann das Mangelersetzen erfüllt 
werden?

  Besichtigung vor Ort
  Rechztsnormenhintergrund der 

Mitteilung einer Entscheidung
  Berufung und Verzicht auf das 

Berufungsrecht
  Berufung, Verzichtserklärung über 

das Berufungsrecht
  Rechtsbekräftigte Dokumente – wie 

kann man dazu kommen?
  Durchschlag

25 Nach dem Verfahren

25 zusammenfassung
Das ÉTDR-Material wurde von Dr. 

Magdolna Kapuváry, Péter Koncz und 
Margit Szobonya zusammengestellt.

27 Neue staatshauptarchitekten in 
győr und pécs – Vorstellung von 
tibor Kuslits und istván lukáts  
(Frau Zábránszky Klára Pap)

30 Bestimmende persönlichkeiten der 
Direktion für Bauwesen – Dr. pál 
Kara – pensionierter staatsekretär  
(Frau Zábránszky Klára Pap)

36 ybl Bizentenarium, 2014 – Das 
Jahr des Ungarischen Bauwesens, 
offizielle eröffnung des ybl-
gedankjahres in der Kirche von ybl 
an dem Bakáts-platz




