Tájékoztató az építésügyi hatóságok számára kialakított
központi információs szolgáltatásokról
Tájékoztatjuk az építésügyi hatóságok szakmai vezetőit és munkatársait, hogy a
255/2007.(X.4.)Korm rendelet 12.§-ban nevesített elektronikus bírság nyilvántartó program
2010. június 1-től a hatóságok rendelkezésére áll, alkalmazása, használata kötelező.
A program elérése: www.e-epites.hu szakmai portál, Hatóságoknak főmenü, Központi nyilvántartások
almenü, Belépés menüpont.
A bírság nyilvántartó program szolgáltatásait a „Központi Építésügyi és építésfelügyeleti
nyilvántartások” elnevezésű, internetes elérésű program-csomag „Építésügyi és építésfelügyeleti
bírság nyilvántartás” modulja valósítja meg.
A bírság nyilvántartó program, illetve a „Központi építésügyi és építésfelügyeleti nyilvántartások”
egyéb moduljainak használatához személyre szóló felhasználónév és jelszó szükséges, melyet a
„Központi hatóság és felhasználó nyilvántartásba” kell bejegyezni (regisztráció).
A regisztráció helyben kivitelezendő: minden egyes hatóságnál egy fő szakmai vezető 2010. januárban
vagy azt követően már jogosultságot kapott arra, hogy saját hatósága további munkatársait a
felhasználó nyilvántartásba bejegyezze, és az egyes szakmai nyilvántartások használatához
jogosultságot adjon. (Az esetlegesen jelentkező technikai és ügyviteli akadályok elhárításában a Váti
Helpdesk nyújt informatikai támogatást.)
Felhívjuk a regisztrációt végző szakmai vezetők figyelmét, hogy a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásai értelmében az építésügyi
bírság nyilvántartás érzékeny személyes adatokat is tartalmaz, ezért az adatbázishoz való hozzáférés
megadása és – különösen a hivatal szervezetétől távozó kollégák esetén – a jogosultság visszavonása
során fokozott gondossággal járjanak el.
Kérjük, hogy olvassák el és kövessék az e-epites.hu szakmai portál Hatóságoknak főmenü, Központi
nyilvántartások almenüben elhelyezett további tájékoztatókat:
• Tájékoztató a Központi építésügyi és építésfelügyeleti nyilvántartásokról
• Ügyviteli tájékoztató a felhasználó regisztrációhoz
• Jogosultság igénylő és változás bejelentő űrlap
• Iránymutatás az építésügyi és építésfelügyeleti bírság adatszolgáltatással kapcsolatban
Tájékoztatjuk a hatóságok vezetőit és munkatársait arról, hogy az e-epites.hu szakmai portál
hatóságoknak szóló Iránymutatások, kérdések szolgáltatás elérési módja 2010. június 1-től
megváltozik:
•

A 2010. januárban kiosztott „hatóság szintű” felhasználónév és jelszó érvényét veszti,

•

2010. június 1-től ezt az Internetes elérésű szolgáltatást is a személyre szóló felhasználónév és
jelszó megadása után lehet igénybe venni. Az itt alkalmazandó személyes azonosító adatok
megegyeznek azzal, amivel a fent említett „Központi építésügyi és építésfelügyeleti
nyilvántartások”-ba történő belépéshez kell használni.

Az e-epites.hu szakmai portál és a Központi építésügyi és építésfelügyeleti nyilvántartások
használatával, a regisztráció elvégzésével kapcsolatos technikai kérdésekre a VÁTI Help-desk
válaszol munkaidőben a 279-2617 telefonszámon illetve az epitesugy-adsz@vati.hu e-mail címen.
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