
Az ÉTDR oktatási környezetének használata

Szabályzat
Jelen szabályzat az ÉTDR oktatási környezetének nyilvános használatának feltételeit és módját írja le. 

Az oktatási környezet célja
Az ÉTDR oktatási környezetének célja, hogy a felhasználók szervezett vagy öntevékeny oktatási formá
ban elsajátíthassák a szoftver használatát, kipróbálhassák működését, tesztelhessék az egyes folyama
tok eredményeit, kipróbálhassák saját hatósági sablonjaikat.

Az oktatási környezet technológiája, működése
Az ÉTDR oktatási környezete az éles rendszer környezetével megegyező szoftververziót alkalmazza, de 
az éles rendszerben működő egyes  szolgáltatások az oktatási  környezetben nem elérhetőek,  továbbá 
adatbázisa attól független és eltérő.
Az oktatási környezetben többek között nem elérhető:
• a digitális aláírás alkalmazása,
• a hivatali kapu és az ügyfélkapu tárhelyére történő üzenetküldés.
Az oktatási környezet adatbázisa nem tartalmazza az éles környezet
• eljárásait,
• felhasználói adatait,
• sablonjait,
• határidőit (az oktatási igényekhez igazodva a jogszabályok által előírtnál rövidebb határidőket tartal

maz),
továbbá nem kerül szinkronizálásra
• a hatósági lista,
• az eljárások típusainak és attribútumainak listája.
Az oktatási környezetben az egyes azonosítók más minta szerint kerülnek meghatározásra:
• a tárhelyek 13XXXXX,
• az iratok OIR-XXXXX 
formátumban.
Az oktatási környezetben hatóságok csak a megyeszékhely településén1 kerülnek kialakításra. Ezért az 
adott megyében dolgozó építésügyi és építésfelügyeleti hatósági felhasználók 
• a megyei jogú város önkormányzat jegyzőjéhez,
• a megyeszékhely szerinti járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalához,
• a megyei (fővárosi) építésügyi és örökségvédelmi hivatalhoz (II. fokú hatóság),
a szakhatósági felhasználók
• a megyeszékhely szerinti járási népegészségügyi intézethez,
• a megyei (fővárosi) kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervéhez (II. fokú hatóság),

1 Pest megyében nyilvános oktatási céllal Érden kerül kialakításra a környezet. A rendszerben megtalálható még a váci járási környezet is, 
de az egyéb célokat szolgál, így oda jelentkezőket nem fogadunk el.
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• a zöldhatósághoz
tudnak beregisztrálni. Nem feltétlenül kell minden jelentkezőnek a munkahelye szerinti hatósághoz re
gisztrálnia, illetve szakhatósági megkeresés szimulálásakor sem kell feltétlenül a területi illetékességet 
betartani.

Regisztráció, belépés
Az oktatási környezet az éles környezetből ismert ügyfélkapus azonosítás és regisztráció után érhető el  
a https://oktatas.etdr.gov.hu címen. A regisztrációs folyamat ugyanúgy zajlik, mint az éles környezet
ben. Eltérés csupán annyi, hogy a  hatósági adminisztrátornak nem kell papír alapú meghatalmazást 
küldeni, elegendő e-mail útján jelezni az oktatási rendszer használatának igényét. 
Ez az oktatas@etdr.gov.hu címre2 küldendő e-mail tartalmazza az oktatási környezetbeli hatósági admi
nisztrátori szerepkörre jelentkező felhasználó 
• oktatási környezetben kapott felhasználói azonosítóját,
• az oktatási környezetben melyik hatóság adminisztrátora kíván lenni,
• telefonos és elektronikus elérhetőségét!
Az ügyintézőknek (hatósági munkatársaknak) elegendő az oktatási környezetbeli hatósági adminiszt
rátornál jelentkeznie szándékával (beregisztrálnia a hatósághoz).
A  kérelmezői oldal számára is adott a regisztráció lehetősége, tehát az érdeklődő állampolgárok is ki
próbálhatják a rendszert. A hatósági oktatáson ezeket az eseteket is fel lehet használni. Azonban ahhoz, 
hogy a hatósági munkatársak egy-egy oktatási feladatot sikeresen végig tudjanak vinni, célszerű ha ma
guk is regisztrálnak a kérelmezői oldalra is!

Fontos információk az oktatási környezet használatához
Az oktatási környezet használata nem kötelező! Ezért könnyen előfordulhat, hogy olyan hatóságot talál 
az oktatási verzióban, ahol éppen nem tanul (nem gyakorol) senki.  Mielőtt egy hatóságot kérelmével 
megkeresne,  győződjön  meg  arról,  hogy  ott  van-e  fogadókészség  az oktatásban (tanulásban)  való 
részvételre!
Az oktatásba (tanulásba) be nem jelentkezett hatóságok címében (a házszám után) egyezményes jelként 
az „(INAKTÍV)” szó áll. A hatósági adminisztrátor tehát ezen adat módosításával jelezni is tudja az okta
tásban éppen résztvevőknek, hogy részt vesznek-e éppen a gyakorlatozásban. Kérjük, hogy
• az adminisztrátorok alkalmazzák 
• a felhasználók vegyék figyelembe
ezt a jelölést.
Az erőforrásokkal való optimális gazdálkodás céljával az oktatási környezet eljárásai minden hónap el
ső napján törlésre kerülnek! Ezért kérjük, hogy az oktatások szervezésénél ezt vegyék figyelembe!

2 Erre a címre küldhető minden, az oktatási környezettel kapcsolatos kérdés, kérés, észrevétel is. Azonban a nem oktatással kapcsolatos 
kérdésekre ez a cím nem válaszol! Megértésüket kérjük és köszönjük.
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