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Tájékoztató a 2015. évre vonatkozó építésügyi valamint építésfelügyeleti hatósági 

statisztikai adatszolgáltatás módjáról és tartalmáról 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

Az adatszolgáltatás jogszabályi hátterét az e-epites.hu nyitóoldalán elhelyezett felhívás ismerteti. 

Jelen dokumentum célja az adatszolgáltatás módjának rövid ismertetése az érintett hatóságok 

számára. 

 

2. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IDŐPONTJA 

 

2016. január 6. és január 30. között. 

 

 

3. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS MÓDJA 

 

Az adatszolgáltatás a korábbi évekhez hasonlóan az Országos Építésügyi Nyilvántartás 

(OÉNY) e-statisztika alkalmazásban történik, az erre a célra kialakított web-es űrlapok 

kitöltésével. 

 

Belépési útvonal az OÉNY rendszer, e-statisztika alkalmazáshoz: 

 e-epites.hu portál Hatósági felület, 

 Az OÉNY beléptető oldalán ügyfélkapus bejelentkezés (csak az ÉTDR-ben már 

regisztrált felhasználók számára lehetséges), 

 Az OÉNY menü első oldalán: e-statisztika ikon. 

 

Az e-statisztika alkalmazás menüjében a „…hatóságok 2015. évre vonatkozó adatszolgáltatása” 

al-menü pontok 2016. január 6. szerda 9 órától lesznek láthatóak: ekkor lehet majd megkezdeni 

az elektronikus űrlapok kitöltését. Újdonság, hogy az űrlapok egyes adatcsoportjaira 

vonatkozóan a program számszerű javaslatot ad. Erről illusztráció található jelen dokumentum 

4.-5. oldalán.  

 

A kitöltendő űrlapok az adatszolgáltató szervezet szerint: 

 
Szervezet Kitöltendő űrlapok 

Járásszékhely település önkormányzatának 

jegyzője, fővárosi főjegyző 

 

o Elsőfokú építésügyi hatóságok 2015. évre vonatkozó 

statisztikai adatszolgáltatása 

Építésügyi (és Örökségvédelmi) Hivatal  

(járási / kerületi kormányhivatalokban) 

 

o Elsőfokú építésügyi hatóságok 2015. évre vonatkozó 

statisztikai adatszolgáltatása  

o Elsőfokú építésfelügyeleti hatóságok 2015. évre 

vonatkozó statisztikai adatszolgáltatása 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal  

(megyei / fővárosi kormányhivatalokban) 

o Másodfokú építésügyi hatóságok 2015. évre vonatkozó 

statisztikai adatszolgáltatása 

o Másodfokú építésfelügyeleti hatóságok 2015. évre 

vonatkozó statisztikai adatszolgáltatása 

 

Az űrlapot kitöltő felhasználónak módosítási jogosultság szükséges az e-statisztika 

alkalmazáshoz. A jogosultságot a hatósági adminisztrátor tudja megadni. 
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4. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TARTALMA 

 

A 2015. évre vonatkozó adatszolgáltatás szerkezete megegyezik a 2014. évre vonatkozó 

adatszolgáltatáséval.   

Az adatokat a 2015. január 1.- december 31. közötti időszakra vonatkozóan kérjük megadni! 

 

 

4.1 Elsőfokú építésügyi hatóságok adatszolgáltatása: 

 

I. fejezet: Elsőfokú építésügyi hatósági tevékenység összesített számadatai, döntések 2015.  

 Határozatok száma részletezve 

 Hatósági bizonyítványok száma részletezve 

 Végzések száma 

 Kiadott építésügyi szakhatósági állásfoglalások száma 

Figyelem! Minden döntést csak egy kategóriába szabad besorolni, kivételt képeznek a 

Ket. 73. § (3) bek. szerinti döntések. A jelentést készítő elsőfokú építésügyi hatóság által a 

sajátos építményfajtákkal, valamint a felvonókkal és mozgólépcsőkkel kapcsolatos 

döntéseket is számítani kell. 

 

II/A. fejezet: A jelentést készítő elsőfokú építésügyi hatóság tevékenységével kapcsolatos 

másodfokú építésügyi hatósági tevékenység egyes számadatai  

 

II/B. fejezet: Kizárás  

 2015. évben benyújtott kérelem alapján 

 A 343/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontja szerinti kizárások 

száma 

  

III. fejezet: Személyi feltételek (2015. december 31.-i állapot szerint) 

 

IV. fejezet: Egyes tárgyi feltételek (2015. december 31.-i állapot szerint) 

 

 

4.2 Másodfokú építésügyi hatóságok adatszolgáltatása: 

 

I. fejezet: másodfokú építésügyi hatósági tevékenység összesített számadatai, döntések 2015. 

(kijelölés alapján is): 

 Határozatok száma részletezve  

 Hatósági bizonyítványok száma részletezve  

 Végzések száma részletezve 

 Kiadott építésügyi szakhatósági állásfoglalások száma 

 Bírósági felülvizsgálattal kapcsolatos adatok 

 

II. fejezet: Személyi feltételek (2015. december 31.-i állapot szerint) 

 

III fejezet: Egyéb tárgyi feltételek (2015. december 31.-i állapot szerint) 

 

IV. fejezet: Ellenőrzések, szakmai továbbképzések 2015. évben. 
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4.3 Elsőfokú építésfelügyeleti hatóságok adatszolgáltatása: 

 

I. fejezet: Hatósági ellenőrzések 2015. év  

 

II. fejezet: Hatósági döntések, 2015. év: 

 Határozatok száma részletezve; 

 Végzések száma részletezve. 

 

III. fejezet: Intézkedések kezdeményezésének száma 

 

 

IV. fejezet: A jelentést készítő elsőfokú építésfelügyeleti hatóság 

tevékenységével kapcsolatos másodfokú építésfelügyeleti hatósági tevékenység egyes 

számadatai: 

 2015. évi elsőfokú döntés jogorvoslati eljárásában;  

 Másodfokú döntések száma 2015. évre. 

 

V. fejezet: Kijelölés, kizárás 2015. évben benyújtott kérelem alapján  

 

VI. fejezet: Személyi feltételek (2015. december 31.-i állapot szerint) 

 

VII. fejezet: Egyes tárgyi feltételek (2015. december 31.-i állapot szerint) 

 

 

 

4.4 Másodfokú építésfelügyeleti hatóságok adatszolgáltatása: 

 

I. fejezet: másodfokú építésfelügyeleti hatósági tevékenység összesített számadatai, döntések 

2015. évben (kijelölés alapján is): 

 Határozatok száma részletezve  

 Hatósági bizonyítványok száma részletezve  

 Végzések száma részletezve 

 Bírósági felülvizsgálattal kapcsolatos adatok 

 

II. fejezet: Személyi feltételek (2015. december 31.-i állapot szerint) 

 

III fejezet: Egyéb tárgyi feltételek (2015. december 31.-i állapot szerint) 

 

IV. fejezet: Ellenőrzések, szakmai továbbképzések 2015. évben. 
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5. AZ ELEKTRONIKUS ŰRLAP KITÖLTÉSE 

 

Az alkalmazásba történő belépést követően az I.fejezet adatmezői láthatóak. Újdonság, hogy az 

I. fejezet fölött új link található: Számszerű javaslatok az adatlap kitöltéséhez, melynek 

használatával egyszerűsödik az adatszolgáltatás. 

 

 
 

 
 

Az OÉNY nyilvántartásaiból számítógépes algoritmusokkal előzetesen leválogatott és összesített 

adatok - számszerű javaslatok - egy új oldalon megtekinthetőek.  
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A [Javaslat elfogadása] nyomógomb használatát követően  az oldalon látható valamennyi 

javasolt érték az űrlapra, illetve az adatbázisba átmásolódik.  

 a javaslatként kapott értékeket a felhasználó az űrlapon igény szerint, egyenként 

módosíthatja, 

 a számszerű javaslatok pedig a nem módosítható táblázatban bármikor újra megtekinthetőek. 
 

 
 

Az űrlapok használata egyéb tekintetben olyan, mint az előző években volt: 

 

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 csak információs jellegű művelet: ezzel jelezheti az adatgyűjtő (LTK) felé, 

hogy az űrlap kitöltését befejezte. Az űrlap módosítása ettől függetlenül január 30.-ig minden 

hatóság számára lehetséges lesz.
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6. SZAKMAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

A kitöltést végzők az adatlap kitöltésével kapcsolatban felmerült technikai vagy szakmai 

kérdéseiket e-mail-ben küldhetik meg a helpdesk@e-epites.hu címre, ahol nevet és 

telefonszámot is célszerű megadni az egyszerűbb kapcsolatfelvétel érdekében.  

 

 

 

Budapest, 2015. december 22. 

 

 

Miniszterelnökség 
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság 

Építésjogi és Hatósági Főosztály 

 

Lechner Nonprofit Kft. 
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