Tájékoztató a elsőfokú építésfelügyeleti hatóságok 2011. évre vonatkozó statisztikai
adatszolgáltatásáról
1. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IDŐPONTJA
2012. április 10. és 2012. április 30. között.
2. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TARTALMA
Az adatszolgáltatás a 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban hozott
döntésekre és feltételekre vonatkozik.
Az adatszolgáltatás forrása az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság által 2011. évben vezetett
nyilvántartások.
Az adatszolgáltatás témakörei, az elektronikus űrlap fejezetei:
I. fejezet: Hatósági ellenőrzések 2011. év
II. fejezet: Hatósági döntések, 2011. év:
• Határozatok száma részletezve
• Végzések száma részletezve
III. fejezet: Intézkedések kezdeményezésének száma
IV. fejezet: Nyilvántartások részletezve
V. fejezet: Másodfokú döntések száma részletezve
VI. fejezet: Kijelölés, kizárás
VII. fejezet: Személyi feltételek (2011. december 31-i állapot szerint)
VIII fejezet: Egyes tárgyi feltételek (2011. december 31-i állapot szerint)
3. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS MÓDJA
Az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságok éves adatszolgáltatását támogató, internetes elérésű
kérdőív a VÁTI Nonprofit kft által működtetett „Központi építésügyi és építésfelügyeleti
nyilvántartások” „Építésügyi hatósági statisztika” moduljában érhető el az elsőfokú
építésfelügyeleti hatóságok regisztrált felhasználói számára.
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Az „Építésügyi hatósági statisztika” modul az „Alkalmazások” menüben az 5. sorban
található. Az űrlap kitöltéséhez az „Építésügyi hatósági statisztika” modulhoz módosítási
jogosultság szükséges. [Mod]
- Az építésfelügyeleti hatóság szakmai vezetője számára a módosítási jogosultságot
központilag beállítjuk.
- Az építésfelügyeleti hatóság további munkatársai számára a hatóság szakmai vezetője
tud módosítási jogosultságot adni az „Építésügyi hatósági statisztika” modulhoz
Az Építésügyi hatósági statisztika modul menüjében az „Elsőfokú építésfelügyeleti hatóságok
adatszolgáltatása” almenü 2012. április 10-én lesz aktív: ekkor lehet majd megkezdeni az
elektronikus űrlap kitöltését.
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4. AZ ELEKTRONIKUS ŰRLAP KITÖLTÉSE
Az elektronikus űrlap fejezetei „füleslapokon” helyezkednek el. A fejezek kitöltendő (fehér
háttér) és automatikusan számított (szürke háttér) mezőket tartalmaznak. A kitöltendő
mezőkbe pozitív egész számokat lehet beírni. Ha egy kérdésre nincs válasz, akkor célszerű
üresen hagyni, esetleg 0-t beleírni. (’–’ vagy ’nincs’ bejegyzést a program nem fogad el!)

A füleslapok alján nincs [Mentés] nyomógomb: a kitöltött mezők értékét a program
automatikusan elmenti, amikor a felhasználó egy másik (előző, következő) füleslapra lép. A
mentés művelet tényleges elvégzése előtt a program ellenőrzi, hogy a füleslapon nincs-e
formai hiba: ha igen, akkor azt hibaüzenet jelzi a fejezet cím fölött.
A kitöltés bármikor félbehagyható és később újra kezdhető.
A kitöltés félbehagyása: az aktuális, utoljára módosított füleslapról lépjen egy következő vagy
előző űrlapra (a mentés megtörténik) majd válassza a Menü linket a lap tetején.
Az Adatlap lezárása információs művelet: ezzel jelezheti az adatgyűjtő (VÁTI) felé, hogy az
űrlap kitöltését befejezte. Az űrlap módosítása ettől függetlenül 2012. április 30-ig minden
hatóság számára lehetséges lesz.
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5. AZ ELEKTRONIKUS ŰRLAP TARTALMA
Elsőfokú építésfelügyeleti hatósági tevékenység összesített számadatai 2011 évről
I. fejezet: Hatósági ellenőrzések 2011. év
(A 291/2007. (X.31.) Korm. rendelet 6. §-a alapján)
a. Önállóan lefolytatott ellenőrzés:
b. Más hatósággal lefolytatott ellenőrzés:
Ellenőrzések (a+b) összesen:

0

A FENTI ELLENŐRZÉSEK AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE SZERINT
c. További intézkedés szükségtelen volt:
d. Jegyzőkönyvi figyelemfelhívás:
e. Építésfelügyeleti hatósági intézkedés megtétele:
Ellenőrzések (c+d+e) összesen:

0

II. fejezet: Döntések, 2011. év
Figyelem! Minden döntést csak egy kategóriába szabad besorolni,
kivételt képeznek a Ket. 73. § (3) bek. szerinti döntések.
Határozatok száma részletezve
Építésfelügyeleti bírság határozat:
Kivitelezés leállítása határozat:
Építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését megtiltó határozat:
Részletfizetést engedélyező határozat:
Visszavonó határozat (Ket. 114. §):
Módosító határozat (Ket. 114. §):
Kijavító határozat (Ket. 81/A §):
Kiegészítő határozat (Ket. 81/B §):
Egyéb határozat:
Határozatok száma összesen:

0

Végzések száma részletezve (alapeljárásban és végrehajtási szakaszban)
Eljárást megszüntető végzés:
Ügyintézési határidő meghosszabbításáról hozott végzés:
Eljárási bírságot kiszabó végzés:
Építésfelügyeleti helyszíni ellenőrzés időpontjáról szóló értesítés:
Helyszíni ellenőrzésen hozott, építkezést leállító végzés:
Építésfelügyeleti hatósági intézkedési eljárás megindításáról szóló végzés:
Építésfelügyeleti hatósági intézkedés meghozatalához szükséges hiánypótlás,
tényállás tisztázása érdekében hozott végzés:
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Építésfelügyeleti bírság befizetési határidejének meghosszabbításáról hozott végzés:
Be nem fizetett építésfelügyeleti bírság végrehajtását elrendelő végzés
az illetékes állami adóhatóság felé:
Érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés:
Ügyirat áttétele hatáskör és illetékesség hiányában:
Eljárást felfüggesztő végzés:
Eljárási költségviselésről szóló végzés:
Szakértő, tolmács kirendeléséről szóló végzés:
Egyéb végzés:
Végzések száma összesen:

0

Döntések száma (határozatok + végzések) összesen:

0

III. fejezet: Intézkedések kezdeményezésének száma részletezve
Kamarák felé:
Első fokú építésügyi hatóság felé:
Intézkedések száma összesen:

0

IV. fejezet: Nyilvántartások részletesen
Kivitelezés megkezdésének előzetes bejelentése:
Kivitelezés megkezdésének utólagos bejelentése:
Bejelentések összesen:

0

V. fejezet:
A jelentést készítő elsőfokú építésfelügyeleti hatóság tevékenységével kapcsolatos
másodfokú építésfelügyeleti hatósági tevékenység egyes számadatai
2011. évi elsőfokú döntés jogorvoslati eljárásában:
Helybenhagyó másodfokú döntések száma:
Megsemmisítő és új eljárásra utasító döntések száma:
Megsemmisítő és eljárást megszüntető döntések száma:
Megváltoztató döntések száma:
Másodfokú eljárást megszüntető döntés:
Másodfokú döntések száma 2011. évre:

0

Felügyeleti intézkedést tartalmazó döntések száma:
Folyamatban lévő, II. fokú döntéssel még le nem zárt jogorvoslati eljárások száma:
VI. fejezet: Kijelölés / kizárás 2011. évben benyújtott kérelem kapcsán
A jelentést készítő hatóságot eljárásra kijelölő döntések száma:
A jelentést készítő hatóságot eljárásból kizáró döntések száma:
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VII. fejezet: Személyi feltételek
(Az elsőfokú építésfelügyeleti hatósági tevékenységhez munkaköri leírás szerint
köthető munkatársak a 2011. december 31-i állapot szerint)
Döntéselőkészítők (döntéshozók) száma:
A fenti döntéselőkészítő (döntéshozó) munkatársak közül:
(a) Közigazgatási alapvizsgával rendelkezik:
(b) Közigazgatási szakvizsgával rendelkezik:
(c) Építésügyi vizsgával rendelkezik:
(d) Építésügy vizsga alóli mentességgel rendelkezik:
(e) Építésügyi vizsgával vagy az alóli mentességgel nem rendelkezik:
Ügykezelők száma:
(f) Teljes munkakörben:
(g) Rész munkakörben:

0

Betöltetlen döntéselőkészítői (döntéshozói) státuszok száma:
Betöltetlen ügykezelői státuszok száma:
Teljes létszám:

0

VIII. fejezet: Egyes tárgyi feltételek (2011. december 31-i állapot szerint)
Internet kapcsolat típusa:
Hány számítógépen van Internet elérés:
Gépkocsi használat:
Hivatali gépkocsik száma:
Hordozható számítógép:
Hordozható nyomtató:
Hordozható internet:
Fényképezőgép:
Hivatali mobiltelefon:
Lézeres távolságmérő:
A hivatal által biztosított lézeres távolságmérők száma:
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6. SZAKMAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A kitöltést végzők az adatlap kitöltésével kapcsolatban felmerült szakmai (építésfelügyeleti
hatósági) kérdéseiket e-mail-ben küldhetik meg az epitesugy-adsz@vati.hu címre, ahol nevet
és telefonszámot is szükséges megadni az egyszerűbb kapcsolatfelvétel érdekében.
A kérdéseket a VÁTI Nonprofit Kft. a Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi
Helyettes Államtitkárság Építésügyi Főosztályának Építésügyi Igazgatási Osztályára
továbbítja. A kérdések és a válaszok GYIK (gyakran ismételt kérdések) formájában az
Építésügyi hatósági statisztika modul menüjében lesznek elérhetők.
Az űrlap kitöltését 2012. április 30-ig kell elvégezni, ekkor a rendszer lezárásra kerül. Itt
ismételjük meg, hogy az adatjelentést ezen időpontig bármikor félbe lehet hagyni, menteni és
később folytatni.
Budapest, 2012. április 5.
Belügyminisztérium
Területrendezési és Építésügyi helyettes Államtitkárság
Építésügyi Főosztály, Építésügyi Igazgatási Osztály
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Információszolgáltatási Igazgatóság
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