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Tárgy: További tájékoztatás az ÉTDR rendszerről, használatáról 

 

Kedves Kolléganők, Kollégák! 

 

A 2013.február 24-én írt tanulmányban a 2013.01.01-től bevezetett ÉTDR rendszer 
használatával kapcsolatos tapasztalatokat osztottam meg Veletek.  
Engedjétek meg, hogy az azóta eltelt időszak további észrevételeit is bemutassam, hiszen még 
tanuljuk a rendszert, szükség van a párbeszédre. 
 

• A „Tárhelyre” feltöltött dokumentumok a kérelem benyújtásával, és a megfelelő 
anyagok csatolásával átkerülnek a „Mappába”, melyet a „Mappa szerkesztése” 
felületen a „Dokumentumok” fülre kattintva „lezártnak” látunk, nincs lehetőség 
további dokumentumok csatolására. 
Ezért hívtam fel a figyelmet arra, hogy lehetőség szerint a „Tárhelyre” töltsünk fel 
mindent, és csatoljuk a kérelemhez, ne kelljen a hiánypótlásra várni. 
A hiánypótlással nyílván megnyílik a lehetőség további dokumentumok csatolására, 
mely nem függ a hiánypótlás tartalmától. 
Azonban van lehetőség a hiánypótlási felszólításon kívül is további dokumentumok 
feltöltésére a „Cselekmények” dobozban található „Kérelem”-re kattintva. 
 

 
Itt egy „Kérelem típusának megadása” ablak jelenik meg, ahol a „Kérelem 
 módosítását” kiválasztva adódik a lehetőség a tárgyi kérelem benyújtása mellett 
további „Kérelem” típus alatt új dokumentumokat feltölteni. 
Ettől szerintem egyszerűbb utat is ki lehetett volna dolgozni az utólagos csatoláshoz 
(a „Mappa szerkesztése” oldalon a „Dokumentumok” fülnél), de így is pótolhatók az 
elfelejtett anyagok feltöltése.  

 



 

 

 

    FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA 
8000  Székesfehérvár,   Várkörút 23. fszt. 3. 

T:22/385-317  E-mail:fejermek@fejermek.hu   

T/F:22/784-789     Honlap: www.fejermek.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérelemhez az „Általános” fülön további indoklást adhatunk, miért is kellett új 
dokumentumokat feltölteni.  

A tovább gombra kattintva ellenőrizhetjük a „Kérelem” minden adatát, és a küldés gombra 
kattintva a „Mappában” az eljárás alatt egy új „Kérelem” jelenik meg a „Cselekményeknél”. 
Ettől ne ijedjünk meg, ez nem jelent új kérelmet, csak egy kérelmet a módosításra. 
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• A  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel bevezetett településképi eljárások esetében a 
településképi vélemény kérelemhez csatolt dokumentációt is az ÉTDR rendszerébe kell 
feltölteni. Idézet a rendeletből:  
22. § (1) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét 
papíralapon nyújtja be, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt 
elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus 
tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. 
A véleményt az építési engedély kérelem benyújtása előtt kell kérni, azt csatolni kell a 
kérelemhez. 
Az ÉTDR ezt a lehetőséget a „Tárhelyen” biztosítja, mint az előzetes szakhatósági 
megkeresést. 
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Fontos, hogy tájékozódjunk a kérelem benyújtása előtt a településképi eljárás 
szükségességéről, mert ha elindítottuk a kérelmet, a „Tárhely”-re feltöltött anyag 
eltűnik, így új tárhelyet kell létrehoznunk. 
A benyújtott kérelem pedig a településképi vélemény csatolásáig érdemben el nem 
bírálható, amit az ügyintézési határidők betartásánál figyelembe kell venni. 
 
Egyelőre a mai napig ennyit szerettem volna elmondani, várom az észrevételeket. 
 
 
 
 

Székesfehérvár, 2013. április 10.                                                
Németh László - elnök 

 


