Felhasználói kézikönyv – E-TÉR
Megyei területrendezési tervek E-TÉR-ben történő
egyeztetésének segédlete

Fontos! A rendszer felhasználói kézikönyve folyamatos fejlesztés alatt áll. Kérjük ne mentse le, hanem mindig az aktuális
verziót használja a weboldalról.

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési
feladatok ellátása: az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) meglévő moduljainak funkcionális továbbfejlesztése és ezekre épülve
új modulok létrehozása, illetve építészeti feladatokhoz és térségi tervezéshez kapcsolódó alkalmazásfejlesztés
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Fogalmak, rövidítések
Fogalom, rövidítés
Szervezeti adminisztrátor

Megbízó szerepű felhasználó (a
továbbiakban: Megbízó)

Tervező szerepű felhasználó (a
továbbiakban: Tervező)

Véleményező szerepű felhasználó (a
továbbiakban: Véleményező)

Állami főépítész szerepű felhasználó (a
továbbiakban: Állami főépítész)
Területrendezési minisztériumi szerep

Partner

Meghatározás
Az E-TÉR tervezési folyamataiban érintett szervezetek
által kijelölt, a szervezet felhasználóit menedzselő
személy.
A tervezést ellátó szervezet által kijelölt kapcsolattartó
személy, aki az alkalmazásban a tervezési és egyeztető
folyamatokat elindítja, az egyeztetési feladatokat ellátja,
az állami főépítészi és minisztériumi állásfoglalási
folyamatot elindítja, végül a tervezési folyamatot lezárja.
Megbízó által a tervezés feladatára felkért és e szereppel
felruházott személy, aki a rendszerben a véleményezendő
dokumentumok feltöltésére és az egyeztetés tervezői
feladatainak ellátására lesz jogosult.
Az adott tervezési típusra a jogszabályban előírt és a
rendszerben a Megbízó által a terv véleményezési
feladatára felkért szervezetben kijelölt kapcsolattartó
személy, aki a rendszerben az egyeztetési feladatokat
ellátja.
A tervről a jogszabályban előírtaknak megfelelően záró
véleményt adó állami főépítészi feladatkörrel felruházott
kormányhivatal által kijelölt személy.
A tervről a jogszabályban előírtaknak megfelelően állást
foglaló a területrendezésért felelős minisztérium
megbízásából eljáró személy.
A tervezési folyamatokban a tervezés elindítója által
meghatározott vagy a tervezéseket figyelemmel kísérő, a
terv egyeztetésében részvevő személy
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Bevezetés

Jelen dokumentum az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) felhasználói számára készült,
bemutatva az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (a továbbiakban: E-TÉR) megyei
területrendezési tervek készítéséhez szükséges és elérhető funkcióinak kezelését és működését. Jelen
dokumentum későbbi fejezeteiben a szereplők véleményezési folyamatba történő bekapcsolódásának
sorrendjével megegyezően olvashatja a rendszer használatára vonatkozó útmutatást.

Az 1. és 2. általános fejezeteken túl főként a következő fejezeteket ajánljuk szíves figyelmébe:
▪

amennyiben Ön egy megyei önkormányzat nevében megyei területrendezési terv
készítését irányító és a jogszabályban előírt egyeztetését indító, lefolytató, azaz Megbízó
szerepű felhasználó (a továbbiakban: Megbízó), a 3. Megbízói szerep funkciói c. fejezet,

▪

amennyiben Ön egy megyei önkormányzat megbízásából megyei területrendezési tervet
készítő, azaz Tervező szerepű felhasználó (a továbbiakban: Tervező), a 4. Tervező szerep
funkciói c. fejezet,

▪

amennyiben Ön a 218/2009. (X. 6.) Korm.rendelet vagy a 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet
előírásaiban megnevezett véleményező szervezet nevében egyeztetéshez észrevételt
rögzítő, azaz Véleményező szerepű felhasználó (a továbbiakban: Véleményező) az 5.
Véleményezői szerep funkciói c. fejezet,

▪

amennyiben Ön megyei területrendezési tervekhez a jogszabályban előírt állami főépítészi
záróvéleményt rögzítő, azaz Állami főépítész szerepű felhasználó (a továbbiakban: Állami
főépítész), az 5. Véleményezői szerep funkciói és a 6. Állami főépítész szerep funkciói c.
fejezetek,

▪

amennyiben Ön megyei területrendezési tervekhez a területrendezésért felelős
minisztérium által delegált, azaz Minisztériumi szerepű felhasználó (a továbbiakban:
Területrendezési minisztérium), a 7. Területrendezési minisztériumi szerep funkciói c.
fejezet

▪

amennyiben Ön a véleményezésben résztvevő partner a 8. Partnerek funkciói c. fejezet,

az Ön számára a legfontosabbak.

2.1

Az alkalmazás elérhetősége

Az alkalmazás a https://eter.e-epites.hu oldalon érhető el.

2.2

Ajánlott böngészőbeállítások

Fontos, hogy a használt böngészőt magyar nyelvre állítani, vagy az OÉNY rendszerekre az automatikus
fordítást kikapcsolni. A nem megfelelő nyelvi beállítások problémákat okozhatnak a rendszer
használatában, például a megváltoztathatják a bemásolt szövegek tartalmát, vagy lefordíthatnak
rövidítéseket, amelyek ezáltal értelmetlenné válnak.
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2.3

Általános kezelési leírás

Az E-TÉR főoldala (1. ) tetején bal oldalon található a rendszer megnevezése. Jobb oldalon látható a
Bejelentkezés gomb, ami sikeres bejelentkezést követően eltűnik, helyette a bejelentkezett
felhasználó neve és a képviselt szervezet elnevezése, valamint a név alatt lenyíló blokkban a
regisztrációjának megfelelő profiljai jelennek meg (2. ábra: 1.). Az oldal pedig a felhasználó szerepének
megfelelő feladatait tartalmazza (2. ábra: 2.).

1. ÁBRA – E-TÉR FŐOLDAL BEJELENTKEZÉS ELŐTT

2. ÁBRA – E-TÉR FELÜLET BEJELENTKEZÉS UTÁN

Az oldal alul lábléccel zárul, melyben helyet kapott az üzemeltető neve és logója, valamint az
alkalmazás verziója.
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2.4

Funkciók működése

Az oldal tartalmi részében jelennek meg a folyamatok végrehajtásához szükséges felületek. Ezek a
felületek a legtöbb esetben menüből érhetők el. Ezekre kattintva más és más tartalom látható a
képernyőn. Néhány esetben a menüpontra kattintva az almenüpontok jelennek meg.

2.5

Súgó

A felület jobb oldalán található

jelre kattintva lehet a súgó szövegét megjeleníteni. A súgót az

gombra kattintva lehet bezárni.

2.6

Bejelentkezés

Az E-TÉR alkalmazásba történő bejelentkezés feltételeként az OÉNY rendszerben megtett
regisztrációra és annak elfogadására van szükség. A szervezetek esetében a szervezeti
adminisztrátorok regisztrációját az E-TÉR üzemeltetője, a Lechner Tudásközpont
rendszeradminisztrátora, a szervezetek felhasználói esetén a szervezeti adminisztrátorok hagyják jóvá
a regisztrációkat és osztja ki a megfelelő – pl. Megbízó, Véleményező – szerepet.
A szervezeti adminisztrátorok feladatának megismeréséhez a Felhasználói kézikönyv adminisztrátorok
számára, a regisztrációhoz az OÉNY regisztrációs segédlet oldal nyújt segítséget.
Az alkalmazásba történő bejelentkezést a jobb felső sarokban található Bejelentkezés gomb (3. ábra)
segítségével tudja megkezdeni:

3. ÁBRA - BEJELENTKEZÉS GOMB
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A Bejelentkezés gombra kattintva a KAÜ-s (ügyfélkapus) belépési oldalra navigálunk, ahol három
különböző lehetőségünk is van az azonosításra (Bővebben) (4. ábra).
Bejelentkezést követően a rendszer visszaviszi az E-TÉR-be.

4. ÁBRA – KAÜ-S AZONOSÍTÁS

2.7

Szerepkörváltás és kijelentkezés

Az alkalmazás képernyőjének jobb felső sarkában találhatók a felhasználókra vonatkozó információk:

5. ÁBRA - SZEREPKÖRÖK ÉS KIJELENTKEZÉS
A lefelé mutató nyíl kiválasztásával elérhetővé válik a felhasználóhoz rendelt szervezeti szerepkörök
listája. Itt található a szerepkör-váltás funkció, a profil beállítások, illetve a kijelentkezési lehetőség (5.
ábra).
Egy-egy szerepcsoportban több szervezti szerepkör is megjelenhet. Például az E-TÉR Megbízói szerep
az ügyintéző szerepcsoporthoz tartozik, így az ügyintéző szerepcsoport kiválasztásával tudja a
felhasználó ezt a szerepet magára venni. Minden egyes szerep más-más jogosultságot, hozzáférést
jelent.
Magánszemélyként és a kijelentkezést követően ismét csak a nyilvánosság számára látható funkciók
érhetők el az alkalmazásban.
Az Ön által képviselt szervezet nevében a szervezet ügyintézői szerepcsoportot választva tud eljárni.
Kivétel ez alól a Tervezői szerep, mert ott szakember megnevezést szükséges választani.
Bejelentkezést követően a főoldalra kerül, melyre bármikor visszatérhet a fejlécben
található házikó ikon segítségével:
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Megbízói szerep funkciói

A Megbízók az alábbi tevékenységeket folytathatják az E-TÉR jelenleg elérhető verziójában:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

megyei területrendezési tervezési folyamat indítása,
terv dokumentumok feltöltése egyeztetéshez,
egyeztetés (terv és környezeti értékelés) elindítása,
beérkezett vélemények megtekintése,
véleményekre adott tervezői válaszok megtekintése, letöltése, azok elfogadása/elutasítása,
vagy azokhoz észrevétel/javaslat/kérés csatolása,
az egyeztetés alapján módosított/javított tervdokumentumok új verziójának feltöltése,
a módosított terv dokumentumok állami főépítészi záró véleményezésre küldése,
az állami főépítész záróvéleményének megtekintése, letöltése,
az állami főépítész záróvélemény alapján módosított/javított tervdokumentumok új
verziójának feltöltése,
a módosított terv dokumentumok területrendezésért felelős minisztériumba küldése,
a területrendezésért felelős minisztérium állásfoglalásának megtekintése, letöltése,
a területrendezésért felelős minisztérium állásfoglalása alapján módosított/javított
tervdokumentumok új verziójának feltöltése,
helyi döntés után a terv véglegesítése, végső verziójának feltöltése, a Dokumentációs
Központba küldése,
a tervezési folyamat lezárása

Rendszerből érkező üzenetek
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3.1

a tervezés fázisainak változásáról miden esetben érkezik üzenet
határidők lejártakor
a tervek véglegesítésekor
az egyeztetés fázisban vélemény érkezésekor
az egyeztetés fázisban tervezői válasz érkezésekor
állami főépítészi szakaszban hiánypótlási kérés érkezésekor
állami főépítész szakaszban záróvélemény érkezésekor
miniszteri állásfoglalás érkezésekor
projekt törlési kérelem rögzítése esetén
projekt törlésekor
hatálybalépéskor

Tervezési folyamat indítása

Bejelentkezést követően a Megbízó, a Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim (6. ábra) felületen
tudja megtekinteni az összes olyan tervezési folyamatot, amelyben feladata van: a megyei
önkormányzat nevében saját maga indította, vagy más illetékességű tervezésből véleményezésre
megkapta.
Abban az esetben, ha Ön még nem került bevonásra egyetlen folyamatba sem, az ezen a felületen
található listák üresek lesznek.
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6. ÁBRA - TERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ AKTUÁLIS FELADATAIM

Amennyiben a Megbízó új folyamatot, egyeztetést szeretne indítani, úgy azt a felső menüszalagon
megjelenő Tervezési folyamat indítása menüpontban (6. ábra) teheti meg. A menüpontra kattintva
megjelenik a Tervezési folyamat indítása felület (7. ábra).

7. ÁBRA – TERVEZÉSI FOLYAMAT INDÍTÁSA FELÜLET (HA NINCS ELINDÍTOTT TERV)

A felületen található Új tervezési folyamat indítása gombra kattintva (7. ábra) a felhasználó
megkezdheti a tervezési folyamat elindítását. A bal oldalon megjelenik a tervezési folyamat indításának
9 lépése. A bal oldali folyamatábrán vastaggal szedve látható az aktuálisan megjelenített lépés, sárga
felkiáltójellel jelennek meg a kötelezően megadandó lépések, és zöld pipa jelöli a már elvégzett és
elmentett, valamint az opcionális lépéseket.
A Tervezési folyamat indítása oldalon található a már korábban a felhasználó által megkezdett, de el
nem indított tervezési folyamatok listája, az egyes tervezési folyamatok típusa, a tervezés területi
hatálya, a folyamat kezdete. A lista Műveletek oszlopában lévő Szerkesztés ikon (8. ábra: 1.)
használatával van lehetőség a folyamat szerkesztésére (pl. félbehagyott folyamatindítás folytatása
esetén), a Törlés ikonra (8. ábra: 2.).
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8. ÁBRA – TERVEZÉSI FOLYAMAT INDÍTÁSA FELÜLET LÉTREHOZOTT TERVVEL

FONTOS, hogy minden lépésnél használja a
rendszer.

gombot, a bevitt adatokat csak így rögzíti a

A folyamat indítása az Új tervezési folyamat indítása gombra kattintás után 9 lépésből fog állni,
amelyek ismertetése a következő fejezetben olvasható. Amennyiben a folyamat indítását valamilyen
okból meg kell szakítania, a már bevitt és mentett (!) adatokkal a folyamatot a későbbiekben
folytathatja. Ekkor a Tervezési folyamat indítása menüben (találja meg a megkezdett folyamatot. Az
indítási folyamatot úgy tudja folytatni, ha a Műveletek oszlopban a Szerkesztést (ceruza ikon) választja.

A tervezési folyamat indításának lépései
1. lépés: Tervezés típusa
Az első lépésben (9. ábra) a tervezés típusát kell megadni, amely lenyíló listából választható ki.
A legördülő lista egyszerre csak 10 típust jelenít meg, a pontos találat eléréséhez kezdje el gépelni a
tervezés típus elnevezését.
A Mentés gombra kattintva a következő lépésre navigál a rendszer, és a bal oldali listában zöld pipára
vált a jelző.
Az egyes tervezéstípusok végén található verziószám, abban az esetben, ha többször szerepel egy
tervezéstípus a listában (pl.: v2). Kérjük mindig a legmagasabb verziószámú tervezést indítsa el, az
adott tervezési típusból, mert folyamatos fejlesztés alatt állnak az egyes folyamatok.

9. ÁBRA - TERVEZÉS TÍPUSÁNAK RÖGZÍTÉSE

2. lépés: Tervezés területi hatálya
Ebben a lépésben (10. ábra) a Területegység neve mezőben ki kell választani a terület pontos földrajzi
nevét. Itt kizárólag a felhasználó szerepi jogosultságának megfelelő lehetőségek érhetők el. A Terület
kiválasztás gombra kattintva a térképen megjelenik a kiválasztott területegység teljes közigazgatási
területe.
A rendszer nem engedi a folyamatot elindítani, ha az adott tervezéssel azonos folyamat azonos
területen már elindításra került.
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A térképes megjelenítés alatti Mentés gombra kattintva a rendszer az itt felvitt adatokat rögzíti és a
következő lépésre navigál.

10. ÁBRA - TERVEZÉS TERÜLETI HATÁLYA

3. lépés: Tervezés alapadatai
Ebben a lépésben láthatók az aktuális tervezésről a rendszerben generált adatok és itt kell a tervezés
alapadatait (pl. tervező cég, személy neve) rögzíteni, amelyeket a rendszer az előző lépésekből nem
tud generálni (11. ábra).
Ezek az alapadatok a későbbiekben megjelennek a Tervezők, a véleményezők és az állami főépítész
felületein, azonosítóként szolgálva a tervezéshez. A Tervező cég, Felelős tervező és a Tervezés egyedi
elnevezése mezők szabadon tölthetők, a továbbiakban csak tájékoztatásra szolgálnak.
Ezen a felületen lehet feltölteni a partnerségi rendeletet. Amennyiben több partnerségi rendeletet
szeretne feltölteni az Új fájl hozzáadása gomb segítségével töltheti fel azokat, majd a Válassza ki a fájlt
gomb megnyomásával választhatja ki a fájlt a saját számítógépéről. A fájl sikeres feltöltését a
megjelenő zöld pipa, és a mellette található 100% felirat jelzi. Téves fájlfeltöltés esetén az ezek mellett
található szürke X segítségével törölhető.
Amennyiben egy már feltöltött dokumentumra nincs szükség, a mellette található piros - kivonás jelre
kattintva lehet eltávolítani.
A feltöltött partnerségi rendelet a Tájékoztatás menüpont alatti Terv- és dokumentumkeresőben a
nyilvánosság számára elérhetővé válik.
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11. ÁBRA – TERVEZÉS ALAPADATAINAK RÖGZÍTÉSE

4. lépés: Határidők
Ebben a lépésben láthatók a folyamat egyes lépéseinek határidői (12. ábra). A kötelező mezők előre ki
vannak töltve a jogszabályban megadott határidő értékekkel, ezeket lehetősége van megváltoztatni
a jogszabálynak megfelelően (a rendszer figyelmeztet, ha olyan határidőt ad meg ami nem felel meg a
jogszabálynak), továbbá a nem határidő köteles lépésekhez is tud időkorlátot rendelni.
A Mentés-re kattintva véglegesíthetjük a megadott adatokat, melyeket a folyamat indulása után is lesz
lehetősége megváltoztatni. Abban az esetben, ha nem szeretne változtatni az alapértelmezett
határidőkön, kihagyhatja ezt a lépést. (Nem szükséges a mentésre kattintani.)

12. ÁBRA – HATÁRIDŐK

5. lépés: Tervező meghatározása
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Ebben a lépésben kell a Megbízónak meghívni azokat a tervezőket, akik a tervezési folyamatban részt
fognak venni: pl. az egyeztetésre küldendő dokumentumok feltöltésére lesznek jogosultak, és az
egyeztetésre érkező észrevételekre a tervezői válaszokat megadják.
A tervező megadása, egyértelmű beazonosítása, az KAÜ-s email-címének megadásával történik. Csak
olyan tervező választható ki a tervezési folyamathoz, aki az IDM-ben regisztrálva van. (A
regisztrációhoz segédletet az OÉNY regisztrációs segédlet oldalon talál.) Mind magánszemély, mind egy
cég tagja Tervező lehet az E-TÉR rendszerben.
Az Email cím mezőbe kell a Megbízónak beírni az email címet, majd – több szerepcsoport esetén a
listából kiválasztani és – a Hozzáadás gombra kattintani (13. ábra: 1.). Az email cím ezt követően
megjelenik A tervezéshez rendelt tervezők gyűjtő listájában (13. ábra: 2.). A listában a következő
adatokat tünteti fel a rendszer a Tervezőhöz kapcsolódóan: Tervező neve, Szervezetének neve, Email
cím, Tervezői jogosultság (igen/nem), Forrás, Ellenőrzés időpontja.
A Műveletek oszlopban szerepel az Eltávolítás gomb (13. ábra: 3.), ezzel van lehetősége törölni a
tervezőt a megbízottak listájából.
A tervezői jogosultságot jelenleg még a rendszer nem ellenőrzi, így az erre vonatkozó ellenőrzést a
tervező kiválasztásnál nem kell figyelembe venni. A folyamat ettől függetlenül folytatható.
A felhasználók a mentés által bekerülnek A tervezéshez rendelt tervezők listájába, valamint a tervezői
feladatok ellátásához szükséges menüpontok és funkciók elérhetőek lesznek számukra a folyamat
során.

13. ÁBRA - TERVEZŐ MEGBÍZÁSA KAÜ-S EMAILCÍM MEGADÁSÁVAL

6. lépés: Tervezőnek szánt dokumentumok
Ezen a felületen tölthetőek fel azok a tervezőknek szánt dokumentumok, amelyeket a Megbízó a
tervezéshez a Tervező számára szeretne átadni (pl. a megye korábban készült koncepciói, stratégiái).
A menüpont használata nem kötelező., csak egy lehetőség dokumentumok egyszerű átadására.
Az Új fájl hozzáadása gombra történő kattintással érhető el a feltöltési lehetőség. Ekkor megjelennek
a Megnevezés, valamint a Leírás elnevezésű mezők, melyek kötelezően kitöltendők. A Válassza ki a
fájlt gombra kattintva tölthető fel a dokumentum. A feltöltés után a Mentés gombra kattintva
véglegesíthető a dokumentum feltöltése. Egyszerre csak egy fájl tölthető fel, ezért több dokumentum
esetén, azokat egyesével kell feltölteni az Új fájl hozzáadása gomb segítségével. Az egyes fájlok a
megnevezés mellett található x segítségével a törölhetők (14. ábra).
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Az így feltöltött dokumentumokat a tervezési folyamatba bevont Tervező a tervezési folyamat
elindítása után a Háttér-információk menüpont alatt találja meg, onnan töltheti le.

14. ÁBRA – A TERVEZŐNEK SZÁNT DOKUMENTUMOK

7. lépés: Jogszabályban előírt véleményezők
Ezen a felületen láthatóak a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet és a 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet
előírásai alapján meghatározott, az aktuális tervezés területén illetékes, és az E-TÉR rendszerbe
regisztrált szervezetek három különálló, a Terv egyeztetésre bevonandók, a Környezeti értékelésre
bevonandók, illetve az Állásfoglalók lapon (15. ábra). Az itt felsorolt szervezeteket fogja a rendszer a
különböző szintű egyeztetésekbe, nyilatkozat és állásfoglalás kérésekbe meghívni.
A Terv egyeztetésre bevonandók a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet, a Környezeti értékelésre
bevonandók a 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet szerint meghatározott véleményezői kör.
Az Állásfoglalók az állami főépítészi záróvéleményre és minisztériumi állásfoglalásra jogosultak köre.
Az ezen az oldalon található véleményezőket és környezeti véleményezőket – amennyiben a
regisztrációjuk véleményezőként megtörtént – a rendszer a jogszabály szerint automatikusan rendeli
az adott tervezéstípushoz, szakterületük és illetékességi területük alapján.
Abban az esetben, ha egy véleményező csak az egyeztetés elindítása után regisztrál a rendszerben a
Jogszabályban előírt véleményezők listájában megjelenik, ekkor a pipája kikapcsolt állapotban van. Ha
a Megbízó a bekapcsolja, a véleményező az E-TÉR rendszerben az észrevételeit meg tudja adni a 5.
fejezetben leírt módon.
Amennyiben korábban valamely szervezet úgy nyilatkozott, hogy a tervezés folyamán a további
egyeztetésekben nem kíván részt venni, akkor a pipa kikapcsolásával a szervezet az egyeztetésből
eltávolítható. Ekkor a kivont szervezet Véleményezője a kivonásról értestést kap.
A bevont személyek listája letölthető PDF formátumban a táblázat alatt található Bevont személyek
letöltése gombra kattintva.
Mentés után a folyamatindítás az utolsó előtti lépéséhez érkezik.
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15. ÁBRA - JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT VÉLEMÉNYEZŐK

8. lépés: Partnerek bevonása
Ez a lépés nem kötelező, opcionális. Ebben a lépésben a Megbízó azokat a partnereket tudja meghívni,
akiket a terv egyeztetésébe be kíván vonni. A Partnerek a Tájékoztatás menüpont alatt található
Területek, ahol a tervezéseket figyelemmel kísérem menü alatt az adott település kiválasztásával
tudnak a tervezési folyamatban véleményezési jogosultságot szerezni.
Az így bevont felhasználók a terv egyeztetésének elindításakor értesítést kapnak, a tervezetet az ETÉR-ből letölthetik, és véleményt adhatnak az 5. fejezetben leírt módon.
A partnerek kiválasztása az OÉNY-ben regisztrált felhasználók KAÜ-s email címének megadásával
történik.
Az Új email hozzáadása gombra kattintva, az E-mail cím mező kitöltésével adhatók a partnerek az
értesítendők listájához. Az egyes e-mail címek megadását követőek a Mentés gombra kattintva
véglegesíthető a partner hozzáadása. Az email címek mellett található - jel segítségével eltávolíthatók
partnerek a listáról (16. ábra).

16. ÁBRA – PARTNEREK BEVONÁSA
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9. lépés: Tervezési folyamat elindítása
A folyamatlánc utolsó lépéseként a 9. lépés (17. ábra) felhívja a figyelmet az esetlegesen kimaradt
kötelező és opcionális lépésekre.
A Tervezési folyamat elindítása gomb akkor válik aktívvá, ha nem maradt feladat a Kötelező, nem
befejezett lépések listáján. A Tervezési folyamat elindítása gombra kattintva a tervezési folyamat
elindul, a korábbiakban a folyamathoz kapcsolt szereplők erről értesítést kapnak.

17. ÁBRA - TERVEZÉSI FOLYAMAT ELLENŐRZÉSE ÉS ELINDÍTÁSA

A folyamat elindítása után Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim listában a tervezés aktuális
státusza Tervezés, Környezeti értékelés előzetes egyeztetése-re vált.
A tervek egyeztetésre bocsájtásához a terv dokumentumait (szöveges, térképi) a 4.3 fejezetben
leírtaknak megfelelően a Megbízónak vagy Tervezőjének a rendszerbe fel kell töltenie, és a
Megbízónak az egyeztetést el kell indítania.

3.2

Elindított tervezési folyamat szerkesztése, törlése

A Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim lista Műveletek oszlopában lévő Szerkesztés ikon
használatával van lehetőség a folyamat szerkesztésére (pl. újonnan regisztrált véleményezők tervezési
folyamathoz kapcsolására, a tervezői kör módosítására, 19. ábra), a 3.1 fejezetben leírt módon.

18. ÁBRA - TERVEZÉSI FOLYAMAT SZERKESZTÉSE

A Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim lista Műveletek oszlopában lévő Törlés ikonra kattintva
pedig törlésre jelölheti a folyamatot. A folyamat teljes törlésére – az esetleges véletlen törlések
elkerülése érdekében – a Lechner Tudásközpont rendszeradminisztrátorának van módja, ezért
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tényleges törlési szándék esetén, miután a tervezési folyamatot törlésre jelölte, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal (eterheldesk@e-epites.hu), akik a tényleges törlést jóváhagyják.

3.3

Tervezés, Környezeti értékelés előzetes egyeztetése fázis

A Tervezés menü Tervezés, Környezeti értékelés előzetes egyeztetése fázisban látszik a Tervező és a
Megbízó szerepel rendelkezők számára a bal oldali menüsávban.
A bejelentkezést követően a Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim felületen lehet kiválasztani az
adott tervezést a Folyamat kiválasztása oszlopban található > ikonra kattintva. Ezt követően jelenik
meg a Tervezés alapadatai, a Környezeti értékelés előzetes egyeztetése (várhatón hatások, tematika)
és a Tervezés menü, amelynek a következő menüpontjai érhetők el: Tervdokumentumok, Háttérinformációk (19. ábra).

3.3.1 Tervezés alapadatai menüpont
Ezen a felületen tekinthetők meg a tervezés alapadatai, attól függően, hogy milyen paramétereket
határoztak meg korábban a 9 lépéses projektindításban (19. ábra).

19. ÁBRA - TERVEZÉS ALAPADATAI

3.3.2 Környezeti értékelés előzetes egyeztetése (várhatón hatások, tematika) menüpont
A Környezeti értékelés előzetes egyeztetése (várhatón hatások, tematika) menüpontban van
lehetősége feltölteni a Környezeti dokumentum alpontban a környezeti értékelés szükségességének
alátámasztását jelentő dokumentumokat és a környezeti értékelés tematikájának dokumentumait az
Új dokumentum feltöltése gomb segítségével (20. ábra).
Ehhez használja a Válassza ki a fájlt gombot, majd, az ezt követően aktívvá váló Feltöltés gombbal töltse
fel a fájlt. A Műveletek oszlopban, lehetőség van a fájl letöltésére, új verziójának feltöltésére és
törlésére a véglegesítésig. A fájlt véglegesíteni, kell ahhoz, hogy a tervezés többi szereplője számára is
elérhető legyen. Ehhez helyezzen pipát a véglegesítés oszlopban a fájl mellé, majd kattintson a
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Dokumentumok véglegesítése és elküldése gombra. A véglegesítést követően csak letöltésre van
lehetőség.
A dokumentumok elküldése után a jogszabályban előírt szervezetek felhasználói értesítést kapnak az
érkezett feladatról, a feltöltött dokumentumokhoz hozzáférnek és azokról véleményt, állásfoglalást
adhatnak. A jogszabályban előírt szervezeteket a folyamat szerkesztésére kattintva tekintheti meg, a
3. Jogszabályban előírt véleményezők pontban.
A Vélemények almenüpontban olvashatók a véleményezők hozzászólásai.

20. ÁBRA – KÖRNYEZETI DOKUMENTUM FELTÖLTÉSE

3.3.3 Környezeti értékelés egyeztetésének kikapcsolása
Amennyiben a környezeti értékelés előzetes egyeztetése során az illetékes szervezetek úgy foglalnak
állást, hogy a tervhez környezeti értékelés nem szükséges, a környezeti értékelést kikapcsolhatja a
folyamatban az alábbiakban leírt módon.
Tervezés szakaszban, az egyeztetés megkezdése előtt kapcsolhatja ki a környezeti egyeztetést. Ehhez
a főoldalon a „Megbízói terv” menü alatt kattintson a szerkesztés (ceruza) ikonra, majd válassza a 7.
Környezeti értékelés egyeztetésének kikapcsolása pontot, állítsa a gombot „ki” állásra, majd kattintson
a mentés gombra. Kikapcsolt állapotban a gomb szürke (21. ábra).
A mentést követően, amikor elindíthatja az egyeztetést nem fog „Környezeti egyeztetés” menüpont
megjelenni, valamint a jogszabályban előírt környezeti véleményezők sem kerülnek bevonásra a
folyamatba.
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21. ÁBRA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS EGYEZTETÉSÉNEK KIKAPCSOLÁSA

3.3.4 Tervezés menüpont
Háttér-információk menüpont
A Háttér-információk menüpontban van lehetőség letölteni a Tervezőnek szánt dokumentumokat és a
tervezéshez kapcsolódó, az E-TÉR rendszerben korábban feltöltésre került tervdokumentumokat (22. ábra). A
megyei folyamatokhoz tartozó TEIR adatok lekérdezésének funkciója jelenleg fejlesztés alatt áll, a jövőben lesz
elérhető.

22. ÁBRA - HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

Tervdokumentumok menüpont
A Tervezés menüpontra kattintva a Tervdokumentumok funkcióban tölthetőek fel a tervek
egyeztetésre szánt dokumentumai.
Opcionálisan kitölthető a Munkaszám mező is, amennyiben a Megbízó vagy Tervező számára fontos
annak rögzítése. A szám rögzítéséhez nyomja meg a Mentés gombot.
Az itt feltöltött dokumentumokat a Tervező és a Megbízó látja az egyeztetés megkezdése előtt. Ha az
egyeztetés elindul a véleményezők hozzáférnek az itt feltöltött dokumentumokhoz, letölthetik azokat
és ezek alapján tehetik meg észrevételeiket.
A tervdokumentumok feltöltéséhez először kattintson az Új dokumentum feltöltése gombra (23.
ábra).
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23. ÁBRA – ÚJ DOKUMENTUM FELTÖLTÉSE GOMB A TERVDOKUMENTUMOK
FELTÖLTÉSE OLDALON

Ekkor elérhetővé válik a Dokumentum típusa legördülő lista (24. ábra: 1.), amelyből válassza ki a
megfelelő dokumentum típust (pl. elfogadásra kerülő munkarész – rendelet, környezeti értékelés vagy
tervlap).
FONTOS, hogy a megfelelő dokumentumokat a megfelelő típushoz töltse fel, mert a rendszer a
dokumentumok típusa alapján küldi azokat a 218/2009. (X. 6.) Korm.rendelet, vagy a 2/2005. (I.11.)
Korm.rendelet előírásaiban megnevezett véleményezőknek.

24. ÁBRA – DOKUMENTUM FELTÖLTÉS LÉPÉSEI

A Válassza ki a fájlt gombra kattintást követően (24. ábra: 2.) a kiválasztott fájl neve megjelenik a
Válassza ki a fájlt gomb mellett. Ezután a Feltöltés gombra kattintva (24. ábra: 3.) kell feltölteni a kívánt
dokumentumot (PDF formátumban), így bekerül az oldalon feljebb található dokumentum táblázatba.
Szükség esetén a Tervező által feltöltött dokumentumokat a dokumentum melletti, Műveletek
oszlopban található Letöltés ikonra kattintva letöltheti. Amennyiben nem a megfelelő dokumentumot
töltötte fel, a dokumentum melletti Műveletek oszlopban található Törlés ikonra kattintva törölheti,
majd újat tölthet fel. Arra is van lehetősége, hogy újabb verzióra cseréljen egy már feltöltött fájlt a
dokumentum melletti Műveletek oszlopban található Új verzió ikonra kattintva.
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A Tervdokumentumok feltöltése felületen lehetőség van többféle szűrést is végezni (25. ábra).
Kereshet a felhasználó a dokumentum típusára, verziószámra és a feltöltés idejére. Miután megadott
valamilyen szűrési paramétert, a Szűrés gombra kattintást követően megjelenik a felületen a találati
listában a keresett dokumentum. Az Alaphelyzet gombra kattintva tudja újból a teljes, szűretlen listát
megjeleníteni.

25. ÁBRA - TERVDOKUMENTUMOK SZŰRÉSE

Ha megbizonyosodott róla, hogy a megfelelő dokumentumot töltötte fel, pipálja ki a véglegesítést a
dokumentum elnevezése előtti négyzetbe kattintva (26. ábra). A dokumentumok véglegesítésére
jogosult mind a Tervező, mind a Megbízó, függetlenül attól, hogy melyikük töltötte fel az adott
dokumentumot. A véglegesítéshez a Dokumentumok véglegesítése gombra kell kattintani.

26. ÁBRA - TERVDOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE - HA NINCS VÉGLEGESÍTVE

Ha minden dokumentumot (a terv egyeztetésére szántat és a környezeti értékelésre szántat is)
feltöltött, és minden dokumentum elnevezése előtt a véglegesítést kipipálta, a táblázat alatti
Dokumentumok véglegesítése gombbal majd az Egyeztetés megkezdése gombbal egyeztetésre
küldheti a tervet.
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Ekkor a rendszer automatikusan kiértesíti a jogszabályokban előírt - 3.1 fejezet 7. lépésében
megjelenített - szervezetek kapcsolattartóit a véleményezési feladatról. A véleményezésre a rendszer
az Ön által beállított határidőt biztosítja, és erről a rendszer a véleményezőknek szóló értesítésben
információt is küld.
A feltöltést és véglegesítést a Tervezőnek is joga van a saját tervezői felületén megtenni, azonban az
egyeztetésre küldéshez, az Egyeztetés megkezdése gomb megnyomásához csak a Megbízónak van
jogosultsága.
Ekkor a felületen a Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim listában a tervezés aktuális státusza
Egyeztetés -re vált (27. ábra).

27. ÁBRA – TERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ AKTUÁLIS FELADATAIM

3.4

Egyeztetés

Az Egyeztetés menüpont a bal oldali menüben akkor jelenik meg, amikor a belépett felhasználó a
Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim közül kiválaszt egy olyat, amely már az Egyeztetés fázisában
tart.
Az Egyeztetés menüpontban találhatóak a Tervezés eredménye, a Vélemények, és az Egyeztetés
befejezése almenüpontok. A Környezeti egyeztetés menüpontban a Tervezés eredménye, valamint a
Vélemények menüpont található, használata megegyezik az Egyeztetés menüpont alatt található
azonos menüpontok használatával.
Ha az Egyeztetési szakasz határideje lejár a Véleményezők nem tudnak véleményt írni és küldeni. Az
Egyeztetési szakaszból hátralévő idő a bal oldalon, a menüsor alatt az Aktuális teendők menüben
látható.

Vélemények menüpont
A Vélemények almenüpont kezeli az észrevételeket. A Megbízó az egyeztetésre küldött tervekre
érkezett véleményeket megtekintheti, letöltheti, az azokra adott tervezői válaszokat elfogadhatja, vagy
megjegyzéssel ellátva visszaküldheti a Tervezőnek.
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Kivételes esetben a rendszeren kívülről érkezett észrevételek rögzítésére is van lehetőség, ezt a
Megbízó tudja megtenni a Személyes vélemény rögzítése gombbal (28. ábra), ahol a véleményező
nevét kell megadnia és a véleményt feltöltenie. Ezek után a vélemény megjelenik a táblázatban és
kezelés a többi véleményhez hasonlóan történik.
A Vélemények oldalon a már rögzített észrevételek között kereshet is. A Személyes vélemény rögzítése
gomb alatt egy keresőfelület jelenik meg, ahol különböző szűrések végezhetők a már rögzített
észrevételek között (28. ábra). A Véleményezők mezőben a véleményező nevét begépelve kereshet. A
Véleményező típusa, Észrevétel módja és Státusz mezőkben lenyíló listából lehet kiválasztani a keresési
paramétert. Ha megadta a keresési feltételeket, a Szűrés gombra kattintást követően a kereső felület
alatt megjelennek a találatok. A találatok listája tartalmazza a Véleményező nevét, szerepkörét,
észrevétel szövegét, státuszát. Az Alaphelyzet gombra kattintva állítható vissza, hogy a táblázat az
összes véleményt mutassa.
A vélemények a könnyebb kezelhetőség érdekében több lapra elosztva jelennek meg. A lapok között a
lista alatti lapozóval tud navigálni.

28. ÁBRA – VÉLEMÉNYEK MENÜPONT

A Végleges válaszra vár státuszú vélemények esetén a vélemény már rendelkezik tervezői válasszal,
így a Tervezői válaszok kezeléséhez az adott észrevételre kattintva (sor végi > ikon) megjelenik a
Tervezői – Megbízói válaszok (29. ábra) felület.
A felületen a találati lista adatain kívül a Tervezői Válasz is látható, amelyre Megbízói válasz adandó
az Észrevétel szövege feliratú szövegmező kitöltésével, valamint a Csatolmány hozzáadása gombbal
fájlt is tud csatolni az észrevételéhez.
Ezután a megfelelő gomb megnyomásával tudja a tervezői választ elfogadni vagy elutasítani.
Elfogadás esetén a vélemény státusza Elfogadottra vált, elutasítás esetén ismét Válaszra vár státuszba
kerül, és a Tervezőnek újbóli válaszára vár. Ez a folyamat mindaddig folytatható, amíg elfogadható
válasz nem születik.
A tervezői válaszok és megbízói válaszok az egyeztetés lezárása után a véleményezők számára
megtekinthetővé válnak. Amennyiben a tervezői válasz megbízói elutasítás(ok) után válik
elfogadhatóvá, a véleményezők számára csak az utolsó – elfogadott – tervezői válasz és ahhoz tartozó
megbízói válasz lesz elérhető.
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Az észrevételeket és az azokra adott végleges tervezői és megbízói válaszokat az állami főépítész
megtekintheti, letöltheti.
Ha egy adott pillanatban mégsem ad választ, azt későbbiekben kívánja megadni a kiválasztott
észrevételre, az oldal tetején található Vissza az észrevételekhez gombra kattintva jut vissza a
Vélemények felületre.

29. ÁBRA – MEGBÍZÓI VÁLASZ MEGADÁSA A TERVEZŐI VÁLASZRA

A beérkezett vélemények mindegyikére szükséges elfogadott tervezői választ adni, a rendszer csak
akkor engedi tovább a folyamatot (állami főépítészi, miniszteri állásfoglalásra), ha a Tervező minden
véleményt megválaszolt és a Megbízó minden tervezői választ elfogadott (azaz minden vélemény
státusza Elfogadott).
A Környezeti egyeztetés menüpontban van lehetőség kezelni a Környezeti észrevételeket, ennek
menete azonos a fent leírtakkal.

Egyeztetés befejezése menüpont
Az Egyeztetés befejezése pontban az Észrevételek letöltése gombra kattintva tölthető le az összes
észrevétel egy tömörített fájl formájában.
Az Egyeztetés lezárása oldalon A tervet a folyamatban módosítás nélkül tovább küldöm vagy A
beérkezett észrevételek alapján a tervet módosításra a tervezőnek átadom gombokkal van lehetőség
lezárni az egyeztetést.
A beérkezett észrevételek alapján a tervet módosításra a tervezőnek átadom gomb használata
esetén a terv ismét Tervezés fázisba jut, a vélemények alapján szükséges módosítások után a terv új,
javított változata feltölthető. A tervezési gyakorlat általában ezt a megoldást indokolja.
A terv módosított – állami főépítésznek szánt – dokumentumainak feltöltését a Tervezés >
Tervdokumentumok menüben a korábbi változat lecserélésével, az Új verzió ikon használatával tegye
meg. Az itt feltöltött dokumentumokat az állami főépítész, valamint a tervező és megbízó láthatják.

24/60

Felhasználói kézikönyv – E-TÉR – megyei tervek | verzió: 7.00
VÉLEMÉNYEZŐI SZEREP

A tervet a folyamatban módosítás nélkül tovább küldöm gomb használata esetén a korábban az
egyeztetéshez feltöltött dokumentumok – változtatás nélkül – jutnak el az állami főépítészhez. Ritkán
fordul elő, hogy az észrevételek alapján nem szükséges a tervet változtatni.
Az egyeztetést akkor lehet lezárni, ha minden véleményre született tervezői válasz, és az összes
tervezői választ a Megbízó elfogadta (30. ábra, 31. ábra).

30. ÁBRA – EGYEZTETÉS BEFEJEZÉSE MÉG NEM LEHETSÉGES, MERT HIÁNYZIK EGY
VÁLASZ

31. ÁBRA – EGYEZTETÉS BEFEJEZÉSE

3.5

Megbízói döntés állásfoglalásokról

3.5.1 Állami főépítész menü
Az Állami főépítészi menü akkor jelenik meg a Megbízónak, amikor a belépett felhasználó a Tervekhez
kapcsolódó aktuális feladataim közül kiválaszt egy olyat, amely már az Állami főépítész fázisában van.
(A menüpont akkor jelenik meg, ha a Megbízó előzetesen A tervet a folyamatban módosítás nélkül
tovább küldöm gombbal vagy a javított tervdokumentáció Tervező általi feltöltése, majd véglegesítése
után az állami főépítészhez továbbította a folyamatot.)
Az Állami főépítészi záróvélemény alapján a tervezés további menetéről szóló Megbízói döntést a
Megbízó az Állami főépítész menüpont Záróvélemény almenüpontjában teheti meg (32. ábra). Addig,
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amíg a Főépítész nem küldte be záróvéleményét, a Záróvélemény szövege mező üres, és a megbízói
döntésre vonatkozó gombok inaktívak (32. ábra).

32. ÁBRA – MEGBÍZÓI FELÜLET NEM BEKÜLDÖTT FŐÉPÍTÉSZI ZÁRÓVÉLEMÉNY ESETÉN

Amint beérkezett a főépítészi záróvélemény, a záróvélemény szövege megjelenik a Záróvélemény
oldalon, és aktívvá válnak a megbízói döntéshez tartozó gombok (33. ábra). A főépítészi záróvélemény
a Csatolmány alatt szereplő fájlnévre kattintva lehet letölteni (33. ábra: 1.).
Ha változtatás nélkül tovább szeretné küldeni a terveket a folyamatban, azaz hatályba léptetni azokat,
kérjük, nyomja meg A beérkezett állásfoglalás alapján a tervet a folyamatban módosítás nélkül
tovább küldöm gombot (33. ábra: 2.).
Amennyiben az állami főépítész záróvéleménye alapján a terv módosítására van szükség, kérjük, a
Megbízó A beérkezett állásfoglalás alapján a tervet módosításra visszaküldöm a tervezőnek gombot
használva (33. ábra: 3.) a tervet ismét Tervezés fázisba küldheti. Ebben az esetben a Tervező és a
Megbízó egyaránt feltölthet/lecserélhet dokumentumokat, amelyeket ebben a fázisban csak ők látnak.
A terv módosított dokumentumainak feltöltését a Tervezés > Tervdokumentumok menüben a korábbi
változat lecserélésével, az Új verzió ikon használatával tegye meg.
Ha nem akar még döntést hozni, az Elvetés és vissza a főoldalra gombbal tud kilépni (33. ábra: 4.).
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33. ÁBRA - MEGBÍZÓI FELÜLET BEKÜLDÖTT FŐÉPÍTÉSZI ZÁRÓVÉLEMÉNY ESETÉN

3.5.2 Területrendezési minisztériumi állásfoglalás
A Minisztériumi állásfoglalás menü akkor jelenik meg a Megbízónak, amikor a belépett felhasználó a
Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim közül kiválaszt egy olyat, amely már az Minisztérium
fázisában van. (A menüpont akkor jelenik meg, ha a Megbízó az állami főépítészi fázist követően A
beérkezett állásfoglalás alapján a tervet a folyamatban módosítás nélkül tovább küldöm gombbal
vagy a javított tervdokumentáció Tervező általi feltöltése, majd véglegesítése után továbbította a
folyamatot.)
Minisztériumi állásfoglalás alapján a tervezés további menetéről szóló Megbízói döntést a
Minisztériumi állásfoglalás menüpont Nyilatkozat almenüpontjában teheti meg (34. ábra).
Addig, amíg a Minisztérium nem küldte be állásfoglalását, az Állásfoglalás szövege mező üres, és a
megbízói döntésre vonatkozó gombok inaktívak (34. ábra).

34. ÁBRA - MEGBÍZÓI FELÜLET NEM BEKÜLDÖTT MINISZTÉRIUMI ÁLLÁSFOGLALÁS
ESETÉN

Amint beérkezett a minisztériumi állásfoglalás, az állásfoglalás szövege megjelenik a Nyilatkozat
oldalon, és aktívvá válnak a megbízói döntéshez tartozó gombok (35. ábra).
A minisztériumi állásfoglalást a Csatolmány alatt szereplő fájlnévre kattintva lehet letölteni (35.
ábraHiba! A hivatkozási forrás nem található.: 1.).
Ha a helyi döntéshez változtatás nélkül szeretné tovább küldeni a terveket, kérjük, nyomja meg A
beérkezett állásfoglalás alapján a tervet a folyamatban módosítás nélkül tovább küldöm gombot (35.
ábra: 2.). Ha a minisztérium állásfoglalása alapján a terv módosítására van szükség, kérjük, nyomja meg
A beérkezett állásfoglalás alapján a tervet módosításra visszaküldöm a tervezőnek gombot (35. ábra:
3.).
A terv módosított – az önkormányzati döntéshez véglegesítésre kerülő – dokumentumainak feltöltését
a korábbi változat lecserélésével, az Új verzió ikon használatával tegye meg.
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35. ÁBRA MEGBÍZÓI FELÜLET BEKÜLDÖTT MINISZTÉRIUMI ÁLLÁSFOGLALÁS ESETÉN

3.6

Elfogadás

A Helyi elfogadás menüpontot kiválasztva két almenüpont válik elérhetővé:
▪ Tervezés eredménye
▪ Elfogadás
Az Elfogadás menü akkor jelenik meg, amikor a belépett Megbízó a Tervekhez kapcsolódó aktuális
feladataim közül kiválaszt egy olyat, amely már az Elfogadás fázisában van. (A menüpont akkor jelenik
meg, ha a Megbízó a minisztériumi állásfoglalás fázisát követően A beérkezett állásfoglalás alapján a
tervet a folyamatban módosítás nélkül tovább küldöm gombbal vagy a javított tervdokumentáció
Tervező általi feltöltése, majd véglegesítése után továbbította a folyamatot.)

Tervezés eredménye menüpont
Az önkormányzat tervről szóló döntéséhez a Tervezés eredménye almenüpontban van lehetősége a
Megbízónak letölteni a tervezési folyamat alatt összegyűlt dokumentumokat: az összes észrevételt (36.
ábra: 1.), a főépítészi záróvéleményt (36. ábra: 2.) és a minisztériumi állásfoglalást (36. ábra: 3.).
A tervdokumentumok letölthetők egyben az Összes fájl letöltése gombra kattintva (36. ábra: 4.), vagy
egyenként a táblázatból kiválasztva az adott sorban a Műveletek oszlopban található nyílra kattintva
(36. ábra: 5.).
A tervdokumentumok listája szűkíthető dokumentum típus alapján, ehhez a legördülő menüből
válasszon egy fejezetet, majd kattintson a Szűrés gombra (36. ábra: 4.). Az Alaphelyzet gombra
kattintva tudja visszaállítani, hogy a táblázat minden benne szereplő fájlt mutasson (36. ábra: 4.).
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36. ÁBRA – LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK A TERVEZÉS EREDMÉNYE OLDALON

Elfogadás menüpont
A tervről szóló önkormányzati döntés után A terv dokumentumait módosításra küldöm gomb
használatával a végső módosítások (pl. a tervre a rendelet szám felírása) átvezetéséhez (37. ábra) a
terv ismét Tervezés fázisába jut. Az itt feltöltött dokumentumok közül tudja majd a Megbízó
kiválasztani, hogy melyek legyenek publikusak.
A terv módosított – elfogadott – dokumentumainak feltöltését a korábbi változat lecserélésével,
Tervezés > Tervdokumentumok felületen, az Új verzió ikon használatával tegye meg, a 3.3.4.
fejezetben a dokumentumok feltöltéséről leírtaknak megfelelően.

37. ÁBRA - ELFOGADÁS

Ha véglegesnek ítéli az összes feltöltött tervdokumentumot, a Tervezés pontban a Tervdokumentumok
alpontban a fájlokat tartalmazó táblázat alatt lévő Tervezési folyamatot lezárásra küldöm gombra
kattintva tudja megkezdeni a tervezési folyamat lezárását (38. ábra).
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38. ÁBRA – TERVEZÉS BEFEJEZÉSE

3.7

Terv hatályba léptetése

A Tervezés zárása menü akkor jelenik meg, amikor a belépett Megbízó a Tervekhez kapcsolódó
aktuális feladataim közül kiválaszt egy olyat, amely már a Tervezés lezárása fázisában van.
A Tervezés zárása menüpontra kattintva két almenüpont válik elérhetővé:
▪
▪

Publikálandó dokumentumok,
Tervezés lezárása.

Publikálandó dokumentumok,
A Publikálandó dokumentumok menüpontban tudja kiválasztani, hogy mely dokumentumok legyenek
publikusak a terv hatályba léptetése után. A publikus dokumentumok a későbbiekben az E-TÉR
rendszer Tájékoztató moduljában nyilvánosan elérhetővé válnak. Azok a dokumentumok, amelyeket
nem jelöl publikusnak archiválásra kerülnek a rendszerben, nem lesznek megtekinthetőek.
A publikusság megjelöléséhez a táblázat Publikus oszlopában jelölje be azokat a négyzeteket, amik a
publikálandó dokumentumok soraiban vannak, majd nyomja meg a Publikusság mentése gombot (39.
ábra).
A terv E-TÉR rendszerben történő hatályba léptetése után már nincs lehetősége módosítani a
publikusságon!
A tervezés dokumentumainak az önkormányzat saját felhasználásához a Letöltés oszlopban a
megfelelő sorban lévő Letöltés linkre kattintva lehetősége van letölteni a tervdokumentumokat, az
egyeztetési dokumentumokat, s a főépítészi záróvéleményt és a minisztériumi állásfoglalást. Az Összes
fájl letöltése link segítségével, pedig egyben is letölthető minden dokumentum.
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39. ÁBRA – PUBLIKÁLANDÓ DOKUMENTUMOK

Tervezés lezárása menüpont
Az almenüpontban tudja az E-TÉR-ben lefolytatott tervezési folyamat eredményeként megszületett
tervet a rendszerben hatályba léptetni és a rendszerben megtalálható, korábbi tervet hatályon kívül
helyezni (43. ábra).
Hatályba lépő dokumentumok
Az aktuális terv leíró adatainak beállításához válassza ki a Dokumentum oszlopban azokat a
dokumentumo(ka)t, amelyekhez a leíró adatokat megadja. Az egyes tervek, alátámasztó
dokumentáció részét képező dokumentumok külön is kijelölhetőek, az eltérő adatok külön is
beállíthatóak.

40. ÁBRA – LEÍRÓ ADATOKHOZ KIJELÖLT DOKUMENTUMOK

A leíró adatok a következők:
▪
▪
▪
▪

Hatályba lépés dátuma,
Elfogadás dátuma,
Hatályvesztés dátuma,
Elfogadó döntés száma.

Amennyiben az adatok egyeznek, a táblázat alján található Összes kijelölése felirat melletti négyzetbe
kattintva, egyszerre is beállíthatók minden elemre.
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A leíró adatok beállításához (44. ábra) válassza ki a Hatálybalépés dátumát úgy, hogy a mezőbe kattint,
majd a lenyíló naptárban válassza ki a szükséges dátumot, majd az Elfogadás dátuma mezőt azonos
módon kezelve. A Hatályvesztés dátumának működése azonos, beállítása nem kötelező. Az Elfogadói
döntés száma mezőt is kötelező kitölteni.

41. ÁBRA – LEÍRÓ ADATOK BEÁLLÍTÁSA

Hatályát vesztő dokumentumok
A leíró adatok alatti listában találja az E-TÉR dokumentumtárában megtalálható korábbi
dokumentumokat. Amennyiben ezek a lezárni kívánt tervezési folyamat eredményeként hatályukat
vesztik szükséges azokhoz a fenti dokumentumok hatálybalépésével párhuzamos hatályvesztési
dátumának beállítása.
A hatályvesztési dátum beállításához megfelelő dokumentumnál a Hatályon kívül helyezendő
dokumentumok táblázat első oszlopában (Hatályon kívülre jelölés) jelölje be a megfelelő sort.
Amennyiben egy tervet mégsem szeretne hatályon kívül helyezni a terv mellett található x karakterre
kattintva a hatályon kívül helyezés visszavonható.
Ahhoz, hogy egy dokumentumhoz hozzá tudja rendelni a hatályvesztés dátumát, szükséges egy
hatályba lépő dokumentumot azzal egyszerre kijelölni, majd beállítani a hatálybalépés idejét. A
Metaadatok hozzárendelése gomb lenyomását követően, a hatályát vesztett dokumentum
hatályvesztésének idejénél, a hatályba lepő dokumentum hatálybalépési ideje fog megjelenni.
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42. ÁBRA – HATÁLYON KÍVÜL HELYEZENDŐ DOKUMENTUMOK

A tervezés lezárásához és a terv hatályba léptetéséhez nyomja meg az oldal alján található a
Metaadatok hozzárendelése gomb lenyomását követően aktívvá váló Tervezési folyamat lezárása, a
dokumentumok Dokumentációs Központba küldése gombot. Ezzel Önnek véget érnek a tervezéssel
kapcsolatos feladatai az E-TÉR-ben.
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43. ÁBRA – TERVEZÉS VÉGLEGESÍTÉSE – A TELJES FELÜLET
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4

Tervező szerep funkciói

A funkciók Tervezőként és Megbízóként is elérhetők.
A tervezési folyamat indításakor a tervezési folyamathoz a Megbízó által a tervezésbe bevont Tervező
számára a bejelentkezést követően, a Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim felületen (44. ábra)
tekinthető meg az összes olyan folyamat, amelyben szerepe van, amihez hozzá van rendelve. A
Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim felületen a Folyamat kiválasztása oszlopban található >
ikonra kattintással választhatja ki az adott tervezési folyamatot.
A Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim felület alatt található a Futó tervezési folyamatokban
korábban adott észrevételeim felület, ahol a folyamatban lévő, de lezárt egyeztetéssel bíró tervezési
folyamatok találhatók, amelyek véleményezésében részt vett a Tervező.

44. ÁBRA - TERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ AKTUÁLIS FELADATAIM

Ha olyan folyamatot választott, ami Tervezés Környezeti értékelés előzetes egyeztetése státuszban
van, a bal oldali menüsorban megjelenik a Környezeti értékelés előzetes egyeztetése (várhatón
hatások, tematika) és a Tervezés menüpont. A Tervezés alapadatai menüpont a tervezés minden
szakaszában látható.
Rendszerből érkező üzenetek
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4.1

projekt indításakor, amikor a Megbízó szerepű felhasználó bevonja a tervezésbe
határidők lejártakor
az egyeztetés fázisban vélemény érkezésekor
az egyeztetés fázisban megbízói válasz érkezésekor
állami főépítészi szakaszban hiánypótlási kérés érkezésekor
projekt törlésekor
hatálybalépéskor

Tervezés alapadatai menüpont

A Tervező látja az E-TÉR rendszerben keletkezett, illetve a Megbízó által beállított, tervezéssel
kapcsolatos alapinformációkat (45. ábra).
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45. ÁBRA - TERVEZÉS ALAPADATAI

4.2

Környezeti értékelés előzetes egyeztetése (várhatón hatások, tematika)

A Környezeti értékelés előzetes egyeztetése (várhatón hatások, tematika) menüpontban a Tervező
letöltheti a korábban ehhez a funkcióhoz a Megbízó által feltöltött dokumentumokat a Környezeti
dokumentum alpontban, valamint láthatja az azokra érkezett észrevételeket a Vélemények
alpontban. Az észrevételeket szűrni is tudja, a véleményezők, a véleményező típusa, valamint az
észrevétel módja szerint.

4.3

Tervezés menüpont

A Tervezés menüpontban a Tervdokumentumok és Háttér-információk menüpont látható a
Tervezőnek.
Háttér-információk menüpont
A Háttér-információk menüpontban van lehetőség letölteni a Tervezőnek szánt dokumentumokat és a
tervezéshez kapcsolódó, az E-TÉR rendszerben korábban feltöltésre került tervdokumentumokat, (46. ábra). A

megyei folyamatokhoz tartozó TEIR adatok lekérdezésének funkciója jelenleg fejlesztés alatt áll.

46. ÁBRA - HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

Tervdokumentumok menüpont
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A funkció Tervezőként bejelentkezve a Tervezés menüpont alatt érhető el. A Tervező ebben a
funkcióban tudja rögzíteni a tervdokumentum verzióit, valamint megtekinteni a korábban általa, vagy
a Megbízó által feltöltött dokumentumokat.
A Tervdokumentum feltöltése felületen lehetőség van többféle szűrést is végezni. Kereshet a
felhasználó a dokumentum típusra, verziószámra és a feltöltés idejére (47. ábra). Miután a Tervező
megadott valamilyen szűrési paramétert, a Szűrés gombra kattintást követően megjelenik a felületen
a találati listában a keresett dokumentum.

47. ÁBRA -TERVDOKUMENTUMOK SZŰRÉSE

A feltöltött fájlokat tartalmazó táblázat alatt található Új dokumentum feltöltése gombra kattintva
van lehetőség új fájlt feltölteni (47. ábra).
A Válassza ki a fájlt gombra kattintást követően megjelenik a fájl neve a gomb mellett. Ezután a
Feltöltés gombra kell kattintani, hogy a rendszer elmentse a fájlt (48. ábra). A Műveletek oszlopban
lehetőség van a fájlok letöltésére, visszavonására, új verzió feltöltésére és törlésére.
Az itt feltöltött dokumentumokat a Tervező és a Megbízó látja az egyeztetés megkezdése előtt. Ha az
egyeztetés elindul az egyes véleményezők hozzáférnek az itt feltöltött dokumentumokhoz, letölthetik
őket és ez alapján tehetik meg észrevételeiket.
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48. ÁBRA - ÚJ DOKUMENTUM FELTÖLTÉSE

A Tervező a feltöltött dokumentumokat véglegesítheti, azonban az egyeztetésre, állami főépítészhez,
minisztériumhoz küldésre csak a Megbízónak van jogosultsága.

4.4

Egyeztetés menüpont

A funkcióban a Tervező a tervezéshez az egyeztetési fázisban érkezett észrevételeket találja, amelyeket
minden esetben meg kell válaszolnia.
Az Egyeztetés menüpont akkor jelenik meg, amikor a bejelentkezett Tervező a Tervekhez kapcsolódó
aktuális feladataim (49. ábra) közül kiválaszt egy olyan tervet a sor végi > ikonra kattintva, amely
Egyeztetés státuszban van (azaz túllépett a Tervezés státuszon).

49. ÁBRA - TERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ AKTUÁLIS FELADATAIM

Az Egyeztetés menüben az alábbi menüpontokat találja:
▪
▪

Tervezés alapadatai,
Egyeztetés,
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▪

Környezeti egyeztetés.

Az Egyeztetés és a Környezeti egyeztetés menüpontokban találhatóak a Tervezés eredménye és
Vélemények almenüpontok. A Tervezés eredménye almenüpontban az egyeztetésre küldött
dokumentumok tekinthetők meg, illetve tölthetők le.
Ha az Egyeztetési szakasz határideje lejár a Véleményezők nem tudnak véleményt írni és küldeni. Az
Egyeztetési szakaszból hátralévő idő a bal oldalon, a menüsor alatt az Aktuális teendők menüben
látható.

Vélemények menüpont
A véleményeket tartalmazó listában a Válaszra vár státuszú észrevételekre szükséges a tervezőnek
válaszokat írnia.
A funkció lehetőséget ad arra, hogy a már megtett észrevételekre szűrjön a felhasználó.
A gombok alatt egy keresőfelület jelenik meg, ahol különböző szűrések végezhetők a már rögzített
észrevételek között. A felhasználó szűrhet a Véleményező nevére, Véleményező típusára, az észrevétel
módjára, illetve arra is, hogy az észrevétel megválaszolt-e és elbírált-e. Ha a Tervező megadta a
keresési feltételeket, a Szűrés gombra kattintást követően a kereső felület alatt megjelennek a
találatok. A találatok listája tartalmazza a Véleményező nevét, szerepkörét, az észrevétel szövegének
elejét, státuszát (50. ábra).

50. ÁBRA - ÉSZREVÉTELEK

Az adott észrevételt (a sor végi > ikonra kattintva) kiválasztva megjelenik a Tervezői-Megbízói válaszok
felület (51. ábra). Itt tudja a Tervező megadni a válaszát az adott véleményhez.
Sok vélemény esetén, több oldalon is lehetnek a vélemények.
A választ a Mentés és véglegesítés gombbal tudja a Tervező úgy elküldeni, hogy a Megbízó is lássa. A
Mentés gomb csak piszkozatként menti a választ, amit később még szerkeszteni lehet (51. ábra).
A Környezeti egyeztetés menüpont használata megegyezik az Egyeztetés menü használatával.
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51. ÁBRA - TERVEZŐI VÁLASZOK

A tervezői válasz rendszerbe küldésével a vélemény státusza megváltozik: Végleges válaszra vár.
Ezután a Megbízó a tervezői választ elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a vélemény
státusza Elfogadottra vált, elutasítás esetén ismét Válaszra vár státuszba kerül, és a Tervezőnek újbóli
válaszára vár. Ez a folyamat mindaddig folytatható, amíg elfogadható válasz nem születik.
A tervezői válaszok és megbízói válaszok az egyeztetés lezárása után a véleményezők számára
megtekinthetővé válnak. Amennyiben a tervezői válasz megbízói elutasítás(ok) után válik
elfogadhatóvá, a véleményezők számára csak az utolsó – elfogadott – tervezői válasz és ahhoz tartozó
megbízói válasz lesz elérhető. Az egyeztetés észrevételeit, és végleges tervezői és megbízói válaszait
az állami főépítész le tudja tölteni, megtekintheti.

4.5

Állami főépítészi záróvélemény

Az állami főépítészi szakasz után, amennyiben a Megbízó a tervet módosításra ítéli, tehát Tervezés
szakaszba kerül, a Tervező a tervet módosítani tudja és a 4.3 fejezet Tervdokumentumok menüpont
alatt leírt módon a javított dokumentumokat fel tudja tölteni a következő szakaszhoz.
Minisztériumi állásfoglalás

Az minisztériumi szakasz után, amennyiben a Megbízó a tervet módosításra ítéli, tehát Tervezés
szakaszba kerül, a 4.3 fejezet Tervdokumentumok menüpont alatt leírt módon a javított
dokumentumokat fel tudja tölteni a következő szakaszhoz.

4.6

Elfogadás

Az önkormányzati döntés után, a Megbízó a tervet módosításra megküldi, tehát ismét Tervezés
szakaszba kerül, a Tervező a tervet véglegesítheti és a 4.3 fejezet Tervdokumentumok menüpont alatt
leírt módon a javított dokumentumokat fel tudja tölteni a tervezés lezárásához.
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5

Véleményező szerep funkciói

Az E-TÉR rendszerben a jogszabályi előírásokban az adott tervezés típushoz rögzített szakterülettel
rendelkező, területileg illetékes szervezetek Véleményező szereppel rendelkező felhasználói kapnak
értesítést és véleményezési lehetőséget.
Egy terv Megbízó általi egyeztetésre küldéséről a rendszer automatikus üzenetet küld a
Véleményezőnek. A Véleményező számára a 2.5 fejezetben leírt bejelentkezését követően az E-TÉR
modulban automatikusan megjelenik a Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim lista, ahol a
véleményezési feladatok találhatók. (52. ábra)

52. ÁBRA - TERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ AKTUÁLIS FELADATAIM

Az adott tervet a Folyamat kiválasztása oszlopban lévő > ikonra kattintva lehet megnyitni. Ekkor a bal
oldali menüben megjelenik a Tervezés alapadatai, az Egyeztetés és a Környezeti egyeztetés menüpont
(attól függően, hogy jogszabályi előírások alapján melyik egyeztetésébe bevonandó a képviselt
szervezet).
Ha az Egyeztetési szakasz határideje lejár a Véleményezők nem tudnak véleményt írni és küldeni. Az
Egyeztetési szakaszból hátralévő idő a bal oldalon, a menüsor alatt az Aktuális teendők menüben
látható.
Rendszerből érkező üzenetek
▪
▪
▪
▪
▪

5.1

projekt indulásakor (ekkor még nincs feladat, csupán előzetes értesítés)
határidők lejártakor
az egyeztetés/környezeti értékelés elindításakor
projekt törlésekor
hatálybalépéskor

Tervezés alapadatai menüpont

A Tervezés alapadatai menüpontban véleményezendő terv az E-TÉR és a Megbízó által rögzített
adatait találja.
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5.2

Környezeti értékelés előzetes egyeztetése (várható hatások, tematika)

Az arra jogosult véleményezők a Tervezés Környezeti értékelés előzetes egyeztetése fázisban írhatnak
észrevételt a Környezeti értékelés előzetes egyeztetése (várhatón hatások, tematika) menüpontban
megtalálható Környezeti dokumentum menübe feltöltött környezeti értékelés tematikára, a
Vélemények menüpontban található Új észrevétel gomb segítségével.
Ebben a menüpontban a Terv egyeztetése Környezeti értékelés előzetes egyeztetése fázisban
letölthető a környezeti értékelés tematikája, valamint olvashatók az észrevételek.

5.3

Egyeztetés

Az Egyeztetés menüpontból további almenüpontok érhetők el a Véleményezők számára: a Tervezés
eredménye és a Vélemények.
A Tervezés eredménye almenüpontban találja a véleményezendő terv dokumentumait, amelyeket le
tud tölteni.

5.3.1 Vélemények
Észrevételek rögzítése
A Véleményező az Észrevételeit az Egyeztetés menüpont Vélemények almenüpontjában tudja
megtenni (53. ábra).

53. ÁBRA – ÉSZREVÉTELEK OLDAL

A Vélemények felületen az Új észrevétel gombra kattintva jut el az Észrevétel rögzítése felületre (53.
ábra).
A szövegmezőbe észrevételeit bekezdésenként külön észrevételként rögzítse, így azt a Tervező
tételenként megválaszolja, és az összes vélemény megválaszolásának lezárása után a Véleményező a
saját észrevételeire adott tervezői választ a felületen megtekintheti. (A tervezői válasz a Megbízó
elfogadása esetén kerül véglegesítésre.)
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54. ÁBRA – ÚJ ÉSZREVÉTEL RÖGZÍTÉSE

Ha az észrevételezés alátámasztására dokumentumot is csatolna az észrevételhez, akkor azt a
Csatolmány hozzáadása, majd a Válassza ki a fájlt gombra kattintva teheti meg (54. ábra). A gombra
kattintva egy felugró ablak jelenik meg, ahol ki lehet választani a feltöltendő fájlt. Ha kiválasztotta a
fájlt, a fájl neve megjelenik a Válassza ki a fájlt gomb melletti mezőben. A fájl mellett pedig
százalékosan kiírja a rendszer a feltöltöttség mértékét. Ha eléri a 100 %-ot, akkor zöld sáv jelenik meg
a fájl neve mellett.
Ha törölni szeretné a felhasználó a feltöltött dokumentumot, akkor a fájl neve melletti X gombra
kattintva tudja ezt megtenni.
Az észrevételek rögzítésére szolgáló szövegdobozokban 4096 karakter hosszúságú észrevétel
megtételére van lehetőség. A felületen az Új hozzáadása gombra kattintva további, az előzővel
megegyező maximális karakterszámú észrevétel megtételére is van lehetőség.
A Mentés gombra kattintva a piszkozatként kerül mentésre az észrevétel, amit a Megbízó vagy Tervező
még nem lát, és a Véleményezőnek lehetősége van még a későbbiekben szerkeszteni. Ha
észrevételünket véglegesnek tekintjük, a Véglegesítésre jelölés gombbal véglegesíthetjük. A Megbízó
és Tervező számára történő megküldéshez még további az alábbiakban részletezett lépéseket kell
tenni.
Az észrevétel mellett megjelenő kuka ikonra kattintva törölhető az észrevétel.
Piszkozatok
A Piszkozatok (piszkozatok száma) gombra kattintva az Észrevétel szerkesztése oldalon érhetők el
azok az észrevételek, amiket elmentettünk, de még nem véglegesítettünk (55. ábra).
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55. ÁBRA – ÉSZREVÉTELEK SZERKESZTÉSE

Véglegesítésre jelölt észrevételei beküldéséhez 3 lépés szükséges:
1. Észrevételek letöltése
A rendszerben rögzített véleményeket le tudja tölteni szerkeszthető (DOCX) formátumban az
Észrevételek beküldése legördülő menüben a Docx letöltése gombra kattintva (56. ábra). Így – szükség
esetén – lehetősége van az aláírásra, lepecsételésre szánt dokumentumba beleszerkeszteni. Ez a lépés
nem kötelező.
2. Aláírt nyomtatvány feltöltése
Töltse fel a véleményeket tartalmazó, aláírt, beszkennelt dokumentumot az Észrevételek beküldése
legördülő menüben a Fájl feltöltése gombra kattintva (56. ábra, 57. ábra). Jelenleg így válik hivatalossá
az Ön által képviselt szervezet véleménye. Ezután válik aktívvá az észrevételek beküldésére szolgáló
gomb. Ez a lépés kötelező.
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56. ÁBRA – ÉSZREVÉTLEK LETÖLTÉSE ÉS ALÁÍRT NYOMTATVÁNY FELTÖLTÉSE

57. ÁBRA: A NYOMTATVÁNY FELTÖLTÉSE

3. Észrevételek beküldése
Miután a Véleményező feltöltötte az aláírt nyomtatványt, megjelenik a Beküldés gomb. Ezzel
lehetősége lesz az eddig véglegesített véleményeket beküldeni (58. ábra). Ez a lépés is kötelező a
vélemények beküldése érdekében.
A nem véglegesített véleményeket (piszkozatokat) a rendszer nem küldi el a többi szereplő számára,
erről a rendszer is figyelmezteti a felhasználót.
A terv Megbízója és Tervezője ezután értesítést kap véleménye beérkezéséről, és megkezdheti
véleményének szövegmezőnkénti megválaszolását.

45/60

Felhasználói kézikönyv – E-TÉR – megyei tervek | verzió: 7.00
VÉLEMÉNYEZŐI SZEREP

58. ÁBRA – ÉSZREVÉTELEK BEKÜLDÉSE

Az itt megadott észrevételeit és az arra érkező végleges tervezői és megbízói válaszokat az állami
főépítész megtekintheti, letöltheti.
Keresés az észrevételek között
A funkció lehetőséget ad arra, hogy a már véglegesített észrevételekre szűrjön a felhasználó. Az Új
észrevétel gomb alatt egy keresőfelület látható, ahol szűrések végezhetők a már véglegesített
észrevételek között (53. ábra). A Rögzítés ideje mezőben naptárból választhat ki a felhasználó egy -tól
-ig dátumot, majd a Szűrés gombra kattintást követően a kereső felület alatt megjelennek a találatok.
A találatok listája tartalmazza a Véleményező nevét, szerepkörét, észrevétel szövegét és az utolsó
módosítás dátumát. Az Alaphelyzet gombra kattintva tudja ismét az összes észrevételt megjeleníteni.
Beküldött észrevétel válaszainak megtekintése
Az egyeztetésre érkezett vélemények megválaszolása után a Véleményezőnek lehetősége nyílik arra,
hogy az észrevételeire adott – az észrevétel felhasználásáról szóló – tervezői válaszokat megtekintse.
Bejelentkezés után a Véleményező a Futó tervezési folyamatokhoz korábban adott észrevételeim
listában a megfelelő tervet kiválasztva az Egyeztetés menüpont alatt találja az észrevételeit. Az
észrevétel sorának végén található > ikonra kattintva megjelenik a Tervezői-Megbízói válaszok felület
(59. ábra). Itt az észrevétel alapadatai tekinthetők meg, valamint ha a Tervező és a Megbízó egyaránt
válaszolt, a válaszaikat is megtekintheti. Az oldal tetején található Vissza az észrevételekhez gombra
kattintva visszanavigál a rendszer a Vélemények felületre.
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59. ÁBRA – ÉSZREVÉTEL ÉS AZ ARRA ADOTT VÁLASZOK MEGTEKINTÉSE

5.4

Környezeti egyeztetés menüpont

A Környezeti értékelés egyeztetését szolgáló menüpont minden funkciója megegyezik az 5. 3. pontban
leírt Egyeztetés menüpont funkcióival és használatával.
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6

Állami főépítész szerep funkciói

Az Állami főépítész értesítést kap, amikor egy tervet a Megbízó az egyeztetési szakasz után módosítva
feltölt részére a jogszabályban előírt záróvéleményének megadásához az E-TÉR rendszerbe.
Az Állami főépítész a bejelentkezést és a szervezeti szerepkört kiválasztását követően automatikusan
a Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim felületre jut, ahol megjelennek az aktuálisan teendővel
járó tervezési folyamatok. Ezen a felületen egy adott tervezésbe úgy tud belépni, ha a Folyamat
kiválasztása feliratú oszlopban található > ikonra kattint (60. ábra piros kör).
A Tervekhez kapcsolódó aktuális feladataim lista alatt a Futó tervezési folyamatokhoz korábban
adott észrevételeim felületen láthatók a folyamatban lévő, de már lezárt egyeztetés utáni tervezési
folyamatok, amelyek véleményezésében részt vett (60. ábra).

60. ÁBRA – TERVEZÉSI FOLYAMAT KIVÁLASZTÁSA

Az Állami főépítészek az alábbi tevékenységeket folytathatják az E-TÉR jelenleg elérhető verziójában:
▪
▪
▪

tervdokumentumok megtekintése a tervezés Egyeztetés szakaszában (5. fejezet szerint),
észrevétel beküldése a tervezés Egyeztetés szakaszában (5. fejezet szerint),
a tervek és észrevételek megtekintése, állami főépítészi záróvélemény beküldése a tervezés
Állami főépítész szakaszában.

Rendszerből érkező üzenetek
▪
▪
▪
▪
▪
▪

6.1

a projekt indításakor (ekkor még nincs feladat, csupán előzetes értesítés)
határidők lejártakor
állami főépítész szakaszban záróvéleményezési feladatról
állami főépítészi szakaszban hiánypótlás teljesítésekor
projekt törlésekor
hatálybalépéskor

Állami főépítészi funkciók a terv egyeztetési szakaszában

A tervezés egyeztetési szakaszában az Állami főépítész szerepe megegyezik a véleményezők
szerepével, ezért a számára elérhető funkciók azonosak a 5. fejezetben leírtakkal.
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6.2

Állami főépítészi funkciók az állami főépítész szakaszában

Az Állami főépítész szakaszában a folyamatba belépve az alábbi menüpontok érhetők el az Állami
főépítész számára:
▪ Tervezés alapadatai menüpontban a tervezés megnevezését, típusát és rövid leírását
olvashatja el.
▪ Környezeti értékelés előzetes egyeztetése (várhatón hatások, tematika) menüpontba
kattintva megjelenik a Környezeti dokumentum almenü.
▪ Állami főépítész menüpontban két menüpont válik elérhetővé: a Tervezés eredménye
menüpontban tekintheti meg a Megbízó által feltöltött tervdokumentumokat és töltheti le a
beérkezett észrevételeket, míg a Záróvélemény menüponton tudja beküldeni állami főépítészi
záróvéleményét.

6.2.1

Tervezés eredményének letöltése

A Megbízó által feltöltött tervdokumentumok letölthetők a felületen az Állami főépítész számára. A
beérkezett észrevételeket, az azokra adott tervezői és megbízói válaszokat az Észrevételek letöltése
gomb megnyomásával tudja letölteni az Állami főépítész Tervezés eredménye almenüjében (61.
ábra). Amennyiben az egyeztetési szakaszban nem érkeztek be vélemények egy szereplőtől sem, ez a
gomb nem található meg a felületen.

61. ÁBRA – TERVEZÉS EREDMÉNYE

6.2.2

Állami főépítészi záróvélemény rögzítése és beküldése

A Záróvélemény menüpontra kattintva az Állami főépítészi záróvélemény oldalra jut, ahol a
Záróvélemény szövege című szövegmezőbe másolhatja be a záróvéleménye szövegét (62. ábra: 1.).
Ehhez 4096 karakternyi helye van a szövegmezőben. Ha ennél hosszabb a záróvéleménye ahhoz új
szövegmezőt az Új hozzáadás gomb megnyomásával tud nyitni (62. ábra: 2. gomb). Kérjük, ne
kísérőlevelet írjon a szövegmezőbe, hanem a záróvélemény tényleges szövegét. A Csatolmány
hozzáadása gomb megnyomásával az utolsó szövegmezőhöz tudja csatolni az aláírt, beszkennelt
záróvéleményét (62. ábra: 3. gomb).
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A záróvéleményt lehetősége van piszkozatként menteni a Záróvélemény mentése gombbal (62. ábra
4. gomb), ekkor a későbbiekben még van módja módosítani azt, vagy beküldeni a Záróvélemény
elküldése gombbal (62. ábra: 5. gomb). Záróvélemény elküldése gomb megnyomásával a
záróvéleményét a rendszer tovább küldi a Megbízóhoz, ezután már nem módosíthat a
záróvéleményen. A záróvéleményt a Megbízó és miniszteri állásfoglaló szerepkörű felhasználó
megtekintheti, letöltheti.

62. ÁBRA – ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ZÁRÓVÉLEMÉNY RÖGZÍTÉSE
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Területrendezési minisztériumi szerep funkciói

Az Területrendezési minisztériumi felhasználó értesítést kap, amikor egy tervet a Megbízó az állami
főépítészi szakasz után módosítva feltölt részére, a jogszabályban előírt nyilatkozatának megadásához
az E-TÉR rendszerbe.
A Minisztériumi állásfoglaló bejelentkezést követően automatikusan a Tervekhez kapcsolódó aktuális
feladataim felület jelenik meg, ahol a minisztériumi állásfoglalás státuszába jutott tervezési folyamatok
láthatók. Ezen a felületen egy adott tervezésbe úgy lehet belépni, ha a Folyamat kiválasztása feliratú
oszlopban található > ikonra kattint (63. ábra).

63. ÁBRA – FOLYAMAT KIVÁLASZTÁSA

A minisztériumi állásfoglalás szakaszában a folyamatba belépve az alábbi menüpontok érhetők el a
Minisztériumi állásfoglaló számára:
▪ Tervezés alapadatai menüpontban a tervezés megnevezését, típusát és rövid leírását
olvashatja el.
▪ Minisztériumi állásfoglalás menüpontban két menüpont válik elérhetővé: a Tervezés
eredménye menüpontban tekintheti meg a Megbízó által feltöltött tervdokumentumokat,
töltheti le a beérkezett észrevételeket és állami főépítészi nyilatkozatot, míg a Nyilatkozat
menüpontban tudja beküldeni minisztériumi állásfoglalását.
Rendszerből érkező üzenetek
▪
▪
▪
▪
▪

a projekt indításakor (ekkor még nincs feladat, csupán előzetes értesítés)
határidők lejártakor
minisztérium szakaszban állásfoglalási feladatról
projekt törlésekor
hatálybalépéskor
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7.1

Tervezés eredményének letöltése

A Tervezés eredménye oldalon az alábbi műveletekre van lehetősége:
▪ észrevételek letöltése,
▪ állami főépítészi záróvélemény letöltése,
▪ tervdokumentumok szűrése dokumentum típus alapján,
▪ összes tervdokumentum letöltése,
▪ egy tervdokumentum letöltése,
▪ több tervdokumentum csoportos letöltése.
A beérkezett észrevételeket és az azokra adott tervezői és megbízói válaszokat az Észrevételek
letöltése gomb megnyomásával tudja letölteni (64. ábra: 1. gomb). Az állami főépítészi nyilatkozat a
Főépítészi állásfoglalás gomb megnyomásával tölthető le (64. ábra: 2. gomb).

64. ÁBRA - ÉSZREVÉTELEK LETÖLTÉSE GOMB ÉS FŐÉPÍTÉSZI ÁLLÁSFOGLALÁS
LETÖLTÉSE GOMB

A tervdokumentumok keresésében segítségére lehet a szűrés funkció. Ehhez először ki kell választania
a Dokumentum típus a legördülő menüből (65. ábra: 1. gomb), majd meg kell nyomnia a Szűrés gombot
(65. ábra: 2. gomb). Ha újból az összes dokumentumot szeretné látni, nyomja meg az Alaphelyzet
feliratú gombot (65. ábra: 3. gomb).

65. ÁBRA – TERVDOKUMENTUMOK SZŰRÉSE
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AZ ÖSSZES TERVDOKUMENTUM TÖLTHETŐ LE AZ ÖSSZES FÁJL LETÖLTÉSE GOMB
MEGNYOMÁSÁVAL (66. ÁBRA: 1. GOMB).

Egyetlen tervdokumentumot úgy tud letölteni, hogy megkeresi a tervdokumentumot tartalmazó sort
a táblázatban, és az adott sorban az utolsó (műveletek feliratú) oszlopban található nyílra kattint (66.
ábra: 2. ikon).

66. ÁBRA – ÖSSZES VAGY EGY TERVDOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Több tervdokumentumot egyszerre le tud tölteni, ha a táblázat első (KIVÁLASZTÁS feliratú) oszlopában
belekattint azokba a négyzetekbe, amik az Ön által letölteni kívánt fájlokhoz tartoznak (67. ábra: 1.).
Ha van kiválasztott fájl a táblázatban, a táblázat fölött megjelenik a Kijelölt fájlok letöltése feliratú
gomb (67. ábra: 2. gomb). Erre a gombra kattintva végezheti el a letöltést egy tömörített fájlba.

67. ÁBRA – CSOPORTOS TERVDOKUMENTUM LETÖLTÉS:

7.2

Minisztériumi állásfoglalás rögzítése és beküldése

A Minisztériumi állásfoglalás menüben a Nyilatkozat almenüre kattintva az Állásfoglalás rögzítése
oldalra jut, ahol az Állásfoglalás szövege című szövegmezőbe másolhatja vagy írhatja be az
állásfoglalása szövegét (68. ábra: 1.). Ehhez 4096 karakternyi helye van a szövegmezőben. Ha ennél
hosszabb az állásfoglalása, az Új hozzáadás gomb megnyomásával tud újabb szövegmezőt nyitni (68.
ábra: 2. gomb).
Kérjük, ne kísérőlevelet írjon a szövegmezőbe, hanem a nyilatkozat tényleges szövegét.

53/60

Felhasználói kézikönyv – E-TÉR – megyei tervek | verzió: 7.00
MINISZTÉRIUMI SZEREP

A Csatolmány hozzáadása gomb megnyomásával az utolsó szövegmezőhöz tudja csatolni az aláírt,
beszkennelt állásfoglalását (68. ábra: 3. gomb).
Az állásfoglalást lehetősége van piszkozatként menteni az Állásfoglalás mentése gombbal (68. ábra:
4. gomb), vagy beküldeni az Állásfoglalás véglegesítése gombbal (68. ábra: 5. gomb). Az Állásfoglalás
véglegesítése gomb megnyomásával az állásfoglalását a rendszer elküldi a Megbízóhoz, ezután már
nem módosíthat az állásfoglaláson. Az állásfoglalást a megbízó szerepkörű felhasználó megtekintheti,
letöltheti.

68. ÁBRA – MINISZTÉRIUMI ÁLLÁSFOGLALÁS RÖGZÍTÉSE
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Partnerek funkciói

A Partnerek a tervek egyeztetésében vehetnek részt. Az észrevételek megírásának módja azonos az 5.
Véleményező szerep funkciói című fejezetben leírtakkal.
Annak, hogy egy felhasználó partnerré váljon három módja van:
1. Meghívhatja a Megbízó (önkormányzat) a tervezési folyamat indításának 8. lépésében,
2. A Folyamatban levő tervezések menüben települést, vagy megyét választva feliratkozik.
3. a Területek, ahol a tervezéseket figyelemmel kísérem menüben feliratkozik egy település,
vagy megye folyamatainak követésére, így értesítést kap, ha a követett területen tervezési
folyamatot indítanak el.
Mindhárom esetben szükséges, hogy a Partner az IDM-ben legalább Magányszemélyként regisztrált
legyen és a rendszerbe bejelentkezzen. A regisztrációhoz segédletet az OÉNY regisztrációs segédlet
oldalon talál.
Amennyiben a Megbízó hívja meg, vagy követi a területegység tervezéseit a Partner email értesítést
kap a folyamat indításakor, valamint az egyeztetés kezdetekor. Ha a Partner egy folyamatban lévő
tervezéshez csatlakozik, akkor abban az esetben kap email értesítést az egyeztetés megkezdéséről, ha
a feliratkozáskor a tervezés még nincsen az egyeztetés szakaszában. Ha már zajlik az egyeztetés akkor
nem kap email értesítés, de az E-TÉR rendszerbe belépve a véleményezés megtehető.

8.1

Folyamatban levő tervezések

A Folyamatban lévő tervezések menüpont a bejelentkezett felhasználók számára a főoldalról érhető
el a Tájékoztatás menüpontban. Ebben a menüpontban azt jeleníthetjük meg, hogy hol folyik éppen
az országban tervezési folyamat.
Alapállapotban egy alaptérképet látunk Magyarország területéről. A bal oldali menüsorban található
rétegek felkapcsolásával (szem ikonra történő kattintással) válik láthatóvá, ha országos tervezés,
kiemelt térség tervezése, megyei, valamint települési tervek készítése zajlik éppen az egyes
területegységeken (63. ábra – Folyamat kiválasztása
A minisztériumi állásfoglalás szakaszában a folyamatba belépve az alábbi menüpontok érhetők el a
Minisztériumi állásfoglaló számára:
▪ Tervezés alapadatai menüpontban a tervezés megnevezését, típusát és rövid leírását
olvashatja el.
▪ Minisztériumi állásfoglalás menüpontban két menüpont válik elérhetővé: a Tervezés
eredménye menüpontban tekintheti meg a Megbízó által feltöltött tervdokumentumokat,
töltheti le a beérkezett észrevételeket és állami főépítészi nyilatkozatot, míg a Nyilatkozat
menüpontban tudja beküldeni minisztériumi állásfoglalását.
Rendszerből érkező üzenetek
▪
▪
▪
▪
▪

a projekt indításakor (ekkor még nincs feladat, csupán előzetes értesítés)
határidők lejártakor
minisztérium szakaszban állásfoglalási feladatról
projekt törlésekor
hatálybalépéskor

55/60

Felhasználói kézikönyv – E-TÉR – megyei tervek | verzió: 7.00
PARTNEREK

8.2

Tervezés eredményének letöltése

A Tervezés eredménye oldalon az alábbi műveletekre van lehetősége:
▪ észrevételek letöltése,
▪ állami főépítészi záróvélemény letöltése,
▪ tervdokumentumok szűrése dokumentum típus alapján,
▪ összes tervdokumentum letöltése,
▪ egy tervdokumentum letöltése,
▪ több tervdokumentum csoportos letöltése.
A beérkezett észrevételeket és az azokra adott tervezői és megbízói válaszokat az Észrevételek
letöltése gomb megnyomásával tudja letölteni (64. ábra: 1. gomb). Az állami főépítészi nyilatkozat a
Főépítészi állásfoglalás gomb megnyomásával tölthető le (64. ábra: 2. gomb).

64. ÁBRA - ÉSZREVÉTELEK LETÖLTÉSE GOMB ÉS FŐÉPÍTÉSZI ÁLLÁSFOGLALÁS
LETÖLTÉSE GOMB

).
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69. ÁBRA: FOLYAMATBAN LÉVŐ MEGYEI ÉS TELEPÜLÉSI TERVEZÉSEK

Ahhoz, hogy megismerjük, hogy az adott területegységen pontosan milyen tervezési folyamat zajlik, rá
kell kattintanunk a megfelelő területre a térképen. Ekkor a térkép jobb szélén megjelenik egy panel a
tervezés alapadatairól, valamint a Folyamat dokumentumai gomb (70. ábra).

70. ÁBRA: KIVÁLASZTOTT MEGYE ADATAI

Ha részt kívánunk venni az egyeztetésben véleményezőként, akkor kattintsunk a Folyamat
dokumentumai gombra. Amennyiben a kiválasztott területegység egyeztetése már lezajlott erről
találunk információt a megjelenő felületen, nem tudunk csatlakozni a tervezéshez (71. ábra), ha a
tervezés még nem tart az egyeztetés fázisában, vagy éppen zajlik az egyeztetés, a felületen látható a
Csatlakozás egyeztetési folyamathoz gomb (65. ábra). Ha a gombra olyan tervnél kattintunk, ami
egyeztetés fázisban van akkor a tervezés megjelenik bejelentkezés után a Tervekhez kapcsolódó
aktuális feladatim listában (73. ábra). Amennyiben a tervezési folyamat még nem tart az
egyeztetésnél, akkor nem látható a listában, akkor fog megjelenni amikor elindul az egyeztetés.
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71. ÁBRA: LEZÁRULT EGYEZTETÉS

72. ÁBRA: CSATLAKOZÁS AZ EGYEZTETÉSI FOLYAMATHOZ

73. ÁBRA: TERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ AKTUÁLIS FELADATAIM

8.3

Területek, ahol a tervezéseket figyelemmel kísérem

A Területek, ahol a tervezéseket figyelemmel kísérem menüpont a bejelentkezett felhasználók
számára a főoldalról érhető el a Tájékoztatás menüpontban. Ebben a menüpontba láthatjuk azokat a
területegységeket, ahol követjük a tervezéseket, illetve itt kezdhetünk el területegységet követni. Ha
még nem követünk egy területegységet sem, akkor az oldalon található lista üres (66. ábra – Összes
vagy egy tervdokumentum letöltése
Több tervdokumentumot egyszerre le tud tölteni, ha a táblázat első (KIVÁLASZTÁS feliratú) oszlopában
belekattint azokba a négyzetekbe, amik az Ön által letölteni kívánt fájlokhoz tartoznak (67. ábra: 1.).
Ha van kiválasztott fájl a táblázatban, a táblázat fölött megjelenik a Kijelölt fájlok letöltése feliratú
gomb (67. ábra: 2. gomb). Erre a gombra kattintva végezheti el a letöltést egy tömörített fájlba.
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67. ÁBRA – CSOPORTOS TERVDOKUMENTUM LETÖLTÉS:

8.4

Minisztériumi állásfoglalás rögzítése és beküldése

A Minisztériumi állásfoglalás menüben a Nyilatkozat almenüre kattintva az Állásfoglalás rögzítése
oldalra jut, ahol az Állásfoglalás szövege című szövegmezőbe másolhatja vagy írhatja be az
állásfoglalása szövegét (68. ábra: 1.). Ehhez 4096 karakternyi helye van a szövegmezőben. Ha ennél
hosszabb az állásfoglalása, az Új hozzáadás gomb megnyomásával tud újabb szövegmezőt nyitni (68.
ábra: 2. gomb).
Kérjük, ne kísérőlevelet írjon a szövegmezőbe, hanem a nyilatkozat tényleges szövegét.
A Csatolmány hozzáadása gomb megnyomásával az utolsó szövegmezőhöz tudja csatolni az aláírt,
beszkennelt állásfoglalását (68. ábra: 3. gomb).
Az állásfoglalást lehetősége van piszkozatként menteni az Állásfoglalás mentése gombbal (68. ábra:
4. gomb), vagy beküldeni az Állásfoglalás véglegesítése gombbal (68. ábra: 5. gomb). Az Állásfoglalás
véglegesítése gomb megnyomásával az állásfoglalását a rendszer elküldi a Megbízóhoz, ezután már
nem módosíthat az állásfoglaláson. Az állásfoglalást a megbízó szerepkörű felhasználó megtekintheti,
letöltheti.

68. ábra – Minisztériumi állásfoglalás rögzítés). Amennyiben több elem is található a listánkban
szűrést is végre tudunk hajtani, ehhez írjuk be a Terület sorba a területegység nevét, majd kattintsunk
a Szűrés gombra.
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74. ÁBRA: TERÜLETEK, AHOL A TERVEZÉSEKET FIGYELEMMEL KÍSÉREM FELÜLET

Új területegység követéséhez kattintsunk az Új tervkövetés gombra. Ekkor megjelenik egy felület, ahol
kiválaszthatjuk a Területegység típusát a legördülőlistából, majd a Területegység neve sorban a név
beírásának megkezdését követően megjelenő találati listából kiválaszthatjuk a megfelelő
területegységet (75. ábra). A kiválasztást követően rákattintsunk a Mentés gombra. Ezt követően a
területegység megjelenik a listában, értesítést kapunk róla, ha tervezés, majd egyeztetés indul a
területen.

75. ÁBRA: TERÜLEGYSÉG KIVÁLASZTÁSA
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