
 

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN 
1.3.1.30 VERZIÓ 

 
 
Jelen jegyzet az ÉTDR 2016. 04. 18. napján üzembe helyezett új verziója (1.3.1.30) kapcsán a szoftver 
újdonságaira hívja fel a figyelmet és az eddigi működés tapasztalatai alapján tartalmaz néhány megjegy-
zést.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori jogszabályi keretek között működik, a csatlakozó 
szerveknek és személyeknek a mindenkori jogszabály szerint kell eljárniuk. Jelen dokumentum nem 
lehet hivatkozási forrás, jogszabály eltérő rendelkezése alól nem ad felmentést.  

A jegyzet nem kíván teljes körű lenni, tehát csupán kiemeli a fontosabbnak ítélt pontokat.  
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Újdonságok 

Egyszerű bejelentések esetén új beviteli mezők a tárhely létrehozásakor 
Tárhely létrehozásakor, amennyiben az eljárás típusának az „Egyszerű bejelentés (legfeljebb 300 m2 összes 
hasznos alapterületű új lakóépület építése)” van kiválasztva, az alábbi új beviteli mezők jelennek meg: 

- Épületek száma (db) 
- Lakások száma (db) 
- … lakás hasznos alapterülete (m2) 
- Tartalmaz más funkciót is az épület? 
- Közpénz kerül-e felhasználásra? (Pl. CSOK) 

 

Az épületre vonatkozó adatmezők megjelenítése dinamikus, tehát aszerint változnak, hogy a kérelmező mi-
lyen értékeket ír be. Némelyik új adatmező esetében, ha az egérmutatót a mező fölé visszük, kis magyarázó 
felirat jelenik meg. 
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Felhasználók ÉTDR azonosítójának megjelenítése a hatósági admin felületen 
Több bejelentés is érkezett ügyfélszolgálatunkra, miszerint a hatóságtól távozó adminisztrátor kolléga re-
gisztrációjának visszavonását elmulasztották időben megküldeni az LTK központi rendszer adminisztrátora 
felé, ezért a regisztrációs lapon feltüntetendő, a felhasználó beazonosíthatósága végett bekért ÉTDR felhasz-
nálói azonosítót utólag már nem tudják kitölteni. Ezen probléma kiküszöbölése érdekében az adminisztráto-
ri felület „Admin/Felhasználók/Regisztrált hivatali felhasználók karbantartása” oldalon a felhasználói azo-
nosító egy új oszlopban feltüntetésre került. 

 

Döntés jellege mező 
A rendszerből eddig az engedélyek tekintetében nem lehetett statisztikai adatokat kinyerni, mert a hatósági 
ügyintézők elenyésző része adta meg azok jellegét. Az új verzióban már kötelező jellegű ennek a mezőnek a 
kitöltése. 

Javítások 

Bírság adatmezők 
A böngészők és a tartalom vezérléséért felelős programozási nyelv változása miatt a hatósági oldalon az „El-
járási bírság” és az „Építésügyi bírság” iratok esetében elérhető, bírságra vonatkozó adatmezők újabban nem 
voltak láthatóak. Ez a hiba kijavításra került. 

Címzettek szerkesztése 
A korábbi verziókban az iratok címzettjeinek megjelenítésében és szerkesztésében problémák adódtak. Eb-
ben a verzióban a címzettek szerkesztésekor jelölve vannak a már rögzített személyek és a lista módosítása-
kor – még nagyszámú érintett esetében is – minden művelet elmentésre kerül. 

Dokumentumok csatolása 
A korábbi verziókban az irathoz csatolt dokumentumok listájának szerkesztésekor nem jelenítette meg a 
rendszer a már csatolt fájlokat. Ebben a verzióban ez a hiba ki lett javítva. 

Módosítás 

Iktatórendszer kapcsolati adatok szerkesztési lehetőségének megszüntetése hatósági admin 
felületen 

Mivel többször előfordult, hogy hatósági adminisztrátorok valótlan értékeket adtak meg az iktatórendszeri 
csatlakozási adatoknál és ezek kitöltését amúgy is központilag végezzük, ez a funkció levételre került a felü-
letről. 
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