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Szakértő keresés és szerződéskötés (SZASZER) 
A teljes építésügyi életciklus modell első elemeként definiálható szakértői kapcsolatfelvétel elektronikus támogatása, 
amivel: 

• az építésügy ügyfelei egy egységes, naprakész, a szakmai kamarák nyilvántartásával, valamint az igazságügyi szakértői 
névjegyzékével összekapcsolt felületen, „intelligens keresőmotor” segítségével kereshetnek; 

• a kereshető szakértők, szakemberek, cégek kiegészíthetik az alapadataikat, feltölthetik referenciáikat, ezáltal 
egyfajta reklám felületet biztosítva számukra; 

• a kapcsolatfelvételt, valamint megállapodást követően esedékes szerződéskötéshez javasolt szerződéssablonok 
rendelkezésre bocsájtása; 

Célközönség: építtető, tervező, szakértő, kivitelező 
Hivatkozási alap: 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉHTR) 
A szakértő (pl.: építész tervező) kiválasztást követően (SZASZER) az alkalmazás vezeti az építő kezét az elektronikus 
engedélyezési eljárás folyamata során: 

• támogatja az „általános építményfajtákkal” kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági eljárásokat; 
• támogatja a „sajátos építményfajtákkal” kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági eljárásokat; 

• e-közműben előállításra kerülő ún. közmű-nyilatkozat automatikus fogadása; 

• támogatja az engedélyezési terv „helyi építési szabályzatnak” (HÉSZ) való automatikus megfeleltetése; 
Célközönség: építtető, állampolgárok, hatóság. 
Hivatkozási alap: 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; 343/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet; 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; 2004. évi CXL. törvény (Ket.); 2016. évi CL. törvény (ÁKR) 

Építőipari kivitelezést támogató rendszer (ÉKTR) 
A szakértő kiválasztás (SZASZER) majd a sikeres engedélyezési vagy egyszerű bejelentési folyamatot követően (ÉHTR) az 
építési kivitelezési tevékenységekhez biztosít teljes körű elektronikus támogatást. Az engedélyezés megtörténtét 
követően megkezdődik a kivitelezés, melynek során az ÉKTR-ben napi szinten rendszeres bejegyzés történik a kivitelezési 
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tevékenységekről. Magában foglalja az e-építési napló jelenlegi teljes funkcionalitását, ezen kívül támogatja a(z): 

• egyszerűsített építési napló vezetést kisberuházások esetén; 

• építési műszaki ellenőrök munkáját; 
• munkavédelemmel kapcsolatos előírásoknak való megfelelést; 

• költségvetési adatok tárolását és napló-struktúrához való hozzárendelését;  

• építési beruházások térképi megjelenítése online felületen, térképeken láthatóak lesznek más szervek (pl. TEK, 
katasztrófavédelem), hogy aktuálisan hol vannak nagyobb építkezések. 

• hulladékgazdálkodási alrendszer 
Célközönség: építtető, tervező, szakértő, kivitelező, hatóság. 
Hivatkozási alap: 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat; 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); 
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 
 

Tervpályázat (T-PÁLYA) 
Az állami építési beruházások támogatását célzó alkalmazás, ami az épülethez készülő építészeti tervek 
megversenyeztetéséhez biztosít informatikai támogatást: 

• elsődlegesen, a Kbt. tervpályázati előírásainak megfelelően és ennek kiszolgálására jön létre, de alkalmas lesz arra is, 
hogy akár magánberuházások előkészítésénél az építészeti-műszaki tervezőt „pályázati rendszer” (és nem a SZASZER 
alkalmazás igénybevételével) keretében válasszák ki; 

• közbeszerzési törvényeknek is megfelelő, elektronikus építész-műszaki tervező pályáztató rendszer; 

• a teljes tervpályázati folyamat elektronizálása; 

• pályázók számára a felület összegyűjti a tervpályázati lehetőségeket, így a pályázati dokumentációk egy helyről, 
minden potenciális pályázó számára elérhetővé válnak; 

• az elkészült 3D tervállományok feltöltése és – a tervpályázat helyszíne digitálisan ábrázolt környezetében történő – 
megjelenítése. 

Célközönség: építtető, tervező, hatóság. 
Hivatkozási alap: 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 
 

Dokumentációs központ információs rendszer (DOKIR) 
Annak érdekében, hogy egy épület tekintetében digitálisan a „talajtól a tetőig” információval szolgálhassunk ügyfeleink 
részére, építés-műszaki dokumentációkat tároló köz- és magángyűjtemények jegyzékét és adatait, a Nemzeti Tervvagyon 
körébe tartozó dokumentációk lelőhelyét és az ezen dokumentációkat érintő szerzői jogokra vonatkozó információkat egy 
helyen, egy felületen elérhetővé tesszük. Ehhez járul még az építészeti szempontból kiemelten fontos dokumentumok 
digitalizálása és szolgáltatása. 

• Dokumentációs központ informatikai rendszerének megújítása az ország teljes területét érintő talajmechanikai 
szakvéleményeket összegyűjtse és elérhetővé tétele; 

• digitális állományok segítségével Magyarország teljes területét lefedő fúrástérkép megalapozása; 

• szerzői jogi szabályozás építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire (Magyar Tervtárak Közös 
Katalógusa valamint a Műszaki Tervtárak Jegyzéke) 

Célközönség: építész/mérnök tervezők, partnerintézmények, hatóságok, államigazgatási szereplők, közintézmények (pl. 
tervpályázati kiírásokhoz), kutatók, diákok, LTK munkatársak 
Hivatkozási alap: 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat; 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
 

Építésügyi igazságügyi szakértők tevékenységét támogató rendszer (ÉISZ) 
Az építésügy vitás kérdéseinek rendezésére kirendelt szakértői elektronikus támogatásért felelős modul: 

• az építési beruházási folyamat különböző szakaszaiban (elsősorban, de nem kizárólagosan az építési kivitelezés 
során) közreműködő, adott építésügyi területeken igazságügyi szakértői tevékenységet végző személyek munkájához 
elektronikus folyamattámogatást biztosítást; 

• teljes körűen támogatja az igazságügyi szakértők naprakész és ellenőrzött nyilvántartását; 
Célközönség: igazságügyi szakértőik; hatóságok. 
Hivatkozási alap: 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat; 2016. évi XXIX. igazságügyi szakértőkről szóló törvény 
 

Építésügyi Vezetői Információs Rendszer (ÉVIR) 
• Legfőbb feladata sokoldalú lekérdezések segítségével biztosítani a kinyert adatok korszerű megjelenítését 

(hordozható eszközökön is); 

• vezetői információs igényeket, statisztikai adatgyűjtéseket támogat riportkészítés, valamint “üzleti intelligencia” 
funkciókkal; 

• Magába foglalja az egységes Országos Építésügyi Nyilvántartás belépési felületének kialakítását valamint az 
informatikai háttér egységes működését biztosító keretrendszeri fejlesztéseket is. 
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Célközönség: munkatársak, minisztériumi szakemberek, partnerintézmények, kutatók, állampolgárok. 
Hivatkozási alap: 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 
 

Építésügyi Tudástár (TUDÁSTÁR) 
Az építésügyi tudástár az OÉNY nyitóoldaláról, valamint az egyes szakrendszerekről elérhető módon tájékoztatja a a az 
építésügyben résztvevőket: 

• az építésügy jogszabályi hátteréről, 
• a tervdokumentáció tartalmi elemeiről, 

• az építésügyi fogalmakról, 

• valamint a hatályos az építésügyi jogszabályokban található fogalmakról. 

• A fenti célok támogatásához tartalmaz 
o esszéket, 
o szócikkeket, 
o példaházakat, 
o valamint ismeretterjesztő videókat. 

Célközönség: építtetők, tervezők, állampolgárok 
Hivatkozási alap: 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 


