
 

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN 

1.3.1.24 VERZIÓ 

 
Jelen jegyzet az ÉTDR 2016. 01. 04. napján üzembe helyezett új verziója (1.3.1.24) kapcsán a 
szoftver újdonságaira hívja fel a figyelmet és az eddigi működés tapasztalatai alapján tartal-
maz néhány megjegyzést.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori jogszabályi keretek között működik, a csat-
lakozó szerveknek és személyeknek a mindenkori jogszabály szerint kell eljárniuk. Jelen do-
kumentum nem lehet hivatkozási forrás, jogszabály eltérő rendelkezése alól nem ad felmen-
tést.  

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

Új kérelem típus 

A 2016. január 1-jével hatályba lépő új, jogszabály szerinti „Egyszerű bejelentés” elektronikus be-
nyújtási lehetősége is biztosítva lett az ÉTDR igénybevételével. A fejlesztéssel az új típus – annak elle-
nére, hogy nem eljárás – az „Eljárás típusa” mezőből választható ki, „Egyszerű bejelentés (legfeljebb 300 
m2 hasznos alapterületű új lakóépület építése)” néven, a legördülő lista legelső helyéről. 

Figyelem felhívásként eltérő színnel jelöltük és a kiválasztásakor egy kis felugró ablak ad rövid tájé-
koztatást a bejelentésről, az alábbi szöveggel: 

„Tisztelt Felhasználó! 

 

Tájékoztatjuk arról, hogy 2016. január 1-től bevezetésre került az "Egyszerű bejelen-

tés", mely a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén 

tehető meg az illetékes építésügyi hatóság felé. 

 

Az építési tevékenység a bejelentés benyújtását követő tizenöt napos határidő elteltét 

követően kezdhető meg az elektronikus építési naplóval kapcsolatos szabályok betartásá-

val.” 

Ezzel egyidejűleg az „Eljárás típusa” mezőnek az alapértelmezett értéke a „Kérem válasszon"”felhívás 
lett, nem pedig az „Építési engedélyezési eljárás (általános)” típus. 

 

 

Új mező 

2016. január 1-jével az építésügyi hatósági engedély iránti kérelemnek valamint az egyszerű beje-
lentésnek tartalmaznia kell a számított építményértéket is, melyet ebben a verzióban a bejelentő 
a tárhely alapadatainál vagy a tárhely szerkesztése képernyő „Általános adatok” lapján adhat meg. 
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Szűrőfeltételek 

Az új verzióban a szűrőfeltételek már magyar nyelven jelennek meg és az összes szűrőmezőben az 
alapértelmezett érték a „tartalmazza” feltétel. 



 

v 1.3.1.24. 5 helpdesk@etdr.gov.hu 

 

Az üzenetek dátumának visszaállítása 

A felhasználói visszajelzések alapján a főoldalon található üzenetek dátumának megjelenítése visszaál-
lításra került, és így újra az ’éééé.hh.nn óra:perc:másodperc’ formátumban láthatóak. 

 

Regisztráció jóváhagyásakor új oszlop 

A könnyebb beazonosíthatóság végett a hatósági adminisztrátorok felületén a „Regisztrálásra váró 
felhasználók” oldalon plusz információként megjelenik a felhasználó azonosítója is. 
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Dokumentumok feltöltésekor a nem megengedett fájltípus kijelzésének javítása 

A korábbi verziókban, ha a felhasználó egy nem megengedett fájltípust kívánt feltölteni, az erre irányu-
ló figyelmeztetés miatt az oldal struktúrája szétesett. A javítással már helyesen jelenik meg a figyel-
meztetés. 

 

További iktatórendszerek csatlakoztatásának lehetősége és az iktató interfész módosí-
tása 

Az iktatórendszerek csatlakoztatásához elérhetővé vált egy másik fajta, ún. tanúsítvány alapú csatla-
koztatási mód is. Ezzel a fejlesztéssel az Önkormányzati ASP alatt futó iktatószoftver is csatlakoztatha-
tó az ÉTDR-hez. 

Az ÉTDR iktató interfésze mostantól a legelső irat teljes iktatószámát is átadja az iktatórendszer felé, 
így – ha az az iktatórendszerben kezelve van – a manuális iktatással elindított ügyek is folytathatóak 
automatikus iktatással. 


