FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.

Telefon: 345-6000
Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok

Nyilvántartási szám:

1081

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK, EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Adatszolgáltatók: külön kormányrendeletben kijelölt építésügyi és
építésfelügyeleti hatóságok

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik,
figyelemmel a 1165/98/EK és a 1503/2006/EK rendeletekre.
Törzsszám:

Statisztikai főtevékenység:

###

Megye:

Neve:
Címe:

út,
utca,
tér

város,
község

0

Beszámolási időszak 202...

2.

Az adatszolgáltató illetékességi körébe tartozó települések száma (egyenlő a 3/a. és 3/b. sorok összegével)

Ebből:

3/b.

........................hó

0

TA

1.

3/a.

hsz.

illetékességi területükön ............. településen adtak ki építési engedélyt és/vagy történt egyszerű bejelentés ebben a
hónapban
illetékességi területükön ............. településen nem adtak ki építési engedélyt, nem történt egyszerű bejelentés

M
IN

A kérdőívhez tartozó kitöltött betétlapok száma megegyezik a 3/a. sor adatával.

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 7.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak
akár telefonon akár e-mailen (www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2020),
vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,
illetve írásban a honlapról elérhető „ Lépjen velünk kapcsolatba ” rendszeren keresztül
(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml).
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hó
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A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

neve

beosztása

telefonszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
telefonszáma

e-mail címe

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés
Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:
A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201); A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203); Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)
Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:
A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

A gazdasági szervezet adatai:
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#HIÁNYZIK

Település neve:

8. Kiadott építési engedélyek
Az épület rendeltetése

Táblázat: 1

##

A létesítendő
épületek száma,
db

Az épület
hasznos
alapterülete, m2

Az épületben
létesítendő lakások,
üdülőegységek száma

a

b

c

Egylakásos
lakóépület

0

8.12

Kétlakásos lakóépület

0

8.13

Három és annál több
lakásos lakóépület

8.14

Közösségi (szálló
jellegű) lakóépület

8.20

Üdülőépület

8.31

Hivatali (iroda-) épület

8.32

Kereskedelmi épület

8.33

Szálloda, szálláshelyszolgáltató, vendéglátó épület

8.34

Oktatási, egészségügyi
ellátást szolgáló, valamint szórakoztatási épület

8.35

Közlekedési és hírközlési
épület

8.36

Ipari épület és raktár

8.37

Mezőgazdasági célra használt
gazdasági és raktárépület

8.38

Egyéb nem lakóépület

8.40

Egyéb – nem új épület
építésével megvalósuló –
lakásépítés
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8.11

Táblázat: 2

Egyszerű bejelentések
8.51

Egylakásos
lakóépület

0

8.52

Kétlakásos lakóépület

0

8.53

Három és annál több
lakásos lakóépület

8.54

Egyéb – nem új épület
építésével megvalósuló –
lakásépítés
2

