
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke
név formátum Adatkezelés célja jogalapja időtartama Az érintettek köre Adatok forrása Adatok fajtái
Építésügyi hatósági enge-
dély nyilvántartás 
(OÉNY)

elektronikus 
(OÉNY)

a kiadott építésügyi hatósági 
engedélyek adatainak gyűjté-
se

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint 
az Országos Építésügyi Nyilván-
tartásról  1. § k),

Határozatlan 
időre

építtetők , építésügyi hatósági 
engedélyezési kérelmet benyúj-
tók

kiadott jogerős építési 
engedélyek ügyiratai 
(ÉTDR adatok)

a hatósági  engedély típusa,
 a határozatot kiadó hatóság neve,
az engedély/ügyirat száma, illetve a 
hatálybalépés dátuma.

építésügyi és építésfel-
ügyeleti bírságnyilvántar-
tás

elektronikus 
(OÉNY)

a kiszabott építésügyi bírsá-
gok adatainak gyűjtése 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint 
az Országos Építésügyi Nyilván-
tartásról , 1. § k)
245/2006. (XII.5) Korm. rendelet 
az építésügyi bírság megállapítá-
sának részletes szabályairól
238/2005. (X.25) Korm. rendelet 
az építésfelügyeleti bírságról

Határozatlan 
időre

építésügyi v. építésfelügyeleti 
bírsággal sújtottak 

építésügyi építésfelügye-
leti bírság eljárásokban 
keletkezett érdemi dönté-
sek   

-bírságoltak adatai 
-bírság összege
-befizetés dátuma

építésfelügyeleti ellenőr-
zések jegyzőkönyveinek 
nyilvántartása

elektronikus 
(OÉNY)

építésfelügyeleti ellenőrzések 
dokumentálása

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint 
az Országos Építésügyi Nyilván-
tartásról , 1. § m)

Határozatlan 
időre

építésfelügyeleti ellenőrzés alá 
vont építtetők illetve a kivitele-
zésben közreműködők köre

építésfelügyeleti ellen-
őrzési eljárásban felvett 
helyszíni szemle jegy-
zőkönyvek

építésfelügyeleti ellenőrzési jegyző-
könyv teljes tartalma: 

- építtető adatai 
- építésben közreműködő szemé-

lyek szervezetek adatai 
- építési engedély száma, kelte
- kivitelezési munka ellenőrzésén 

tapasztaltak/hiányosságok
- kivitelezési dokumentációra vo-

natkozó adatok
- építési napló vezetésére vonatko-

zó adatok
- kivitelezés dokumentumainak el-

lenőrzési adatai
Elektronikus építési napló 
(e-napló)

elektronikus építmények kivitelezési mun-
kái dokumentálásának archi-
válása  

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint 
az Országos Építésügyi Nyilván-
tartásról , 1. § n)

Határozatlan 
időre

építési engedélly alapján épített 
(e-napló köteles)építmények 
köre

elektronikus építési 
napló

-elektronikus építési naplóban feltünte-
tett építtetői kivitelezői adatok építési 
engedély adatok, építési tevékenységek
-építéssel kapcsolatos feltöltött doku-
mentumok 

Változási vázrajzok elektronikus 
(OÉNY)

építmények ingatlan-nyilván-
tartási változásának rögzítése

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint 
az Országos Építésügyi Nyilván-
tartásról , 1. § o)

Határozatlan 
időre

használatbavételi, fennmaradási 
és  bontási engedélyt kérők, be-
jelentést tevők

OÉNY rendszerbe fel-
töltött földhivatal által 
záradékolt változási 
vázrajz 

építmény változási vázrajz adatai épít-
mény elhelyezkedésére és használatára 
vonatkozó rajzi és munerikus adatok

Energetikai tanúsítványok 
(e-tanúsítás)

elektronikus 
(OÉNY)

építmények energetikai jel-
lemzőit tartalmazó adatbázi-
sának  létrehozása 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint 
az Országos Építésügyi Nyilván-
tartásról , 1. § e)

Határozatlan 
időre

használatbavételi, fennmaradási 
és  bontási engedélyt kérők, be-
jelentést tevők

építtető által OÉNY 
rendszerbe feltöltött 
energiatanúsítás

építmény energetikai minősítését igazo-
ló számadatok, alátámasztó számítások, 
mérési adatok

megszűnési jelentés a la-
kóépületekről és lakások-
ról nyilvántartás (KSH)

elektronikus 
(ELEKTRA)

lakóépületek  száma változá-
sainak folyamatos  követése 
statisztikai adatfeldolgozás-
hoz

288/2009(XII.5.) Korm. r. az Or-
szágos Staisztikai Program adat-
gyűjtéseiről és adatátviteleiről

Határozatlan 
időre

lakó és üdülőépületek vonatko-
zásában  használatbavételi, 
fennmaradási  és  bontási enge-
délyt kérők, bejelentést tevők

kérelem, bejelentés ügy-
iratai (ÉTDR)

megszűnt lakások , üdülők helyiségen-
kénti számadatai  

községi, városi(kerületi) 
lakás, üdülőépítési meg-
szűnési összesítő

elektronikus 
(ELEKTRA)

lakóépületek, üdülők   szá-
mának  változásainak folya-
matos  követése statisztikai 
feldolgozáshoz

288/2009(XII.5.) Korm. r. az Or-
szágos Staisztikai Program adat-
gyűjtéseiről és adatátviteleiről

Határozatlan 
időre

lakó és üdülőépületek vonatko-
zásában  használatbavételi, 
fennmaradási  és  bontási enge-
délyt kérők, bejelentést tevők

Jogerős építésügyi ható-
sági engedélyezési iratok 

megszűnt lakások , üdülők jelentési idő-
szakonként összesített számadatai  



Részletező adatok a laká-
sok és üdülők végleges 
használatbavételéről

elektronikus 
(ELEKTRA)

lakások és üdülők  jellemző 
műszaki paramétereinek vál-
tozásának  követése 

288/2009(XII.5.) Korm. r. az Or-
szágos Staisztikai Program adat-
gyűjtéseiről és adatátviteleiről

Határozatlan 
időre

lakó és üdülőépületek vonatko-
zásában  használatbavételi en-
gedélyt kérők,  bejelentést te-
vők köre

Jogerős építésügyi ható-
sági engedélyezési iratok

lakások , üdülők jellemző alapterület , 
helyiség és építőanyag és szerkezet ada-
tai

Építési engedélyek elektronikus 
(ELEKTRA)

kiadott építési engedélyek 
számának statisztikai feldol-
gozása 

288/2009(XII.5.) Korm. r. az Or-
szágos Staisztikai Program adat-
gyűjtéseiről és adatátviteleiről

Határozatlan 
időre

kiadott építési engedélyek Jogerős építésügyi ható-
sági engedélyezési iratok

kiadott építési engedélyek számadatai 


