
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

9. melléklet 

 

Statisztikai adatlap épület bontásának engedélyezéséhez és tudomásulvételéhez 

1. A bontási, bontást is magában foglaló építési engedély, illetve eltérő használat esetén a  

használatbavételi engedély száma és kelte ................................................. 

2. A megszűnt épület, lakás helye (pontos címe): ........................ helység, ......... kerület ..............  

irányítószám ............................. településrész ....................................................... utca ...............  

házszám .......................................... helyrajzi szám ..................... épület 

Többlakásos épületben történő lakásmegszűnésnél (a fentieken túl) ........... lépcsőház; földszint/  

.......... emelet ......... ajtó 

3. A megszűnt épület, lakás helye a településen belül: 

(1) Központi belterület      (2) Egyéb belterület      (3) Külterület 

4. A megszűnés oka: 

(1) Avulás      (2) Elemi csapás      (3) Településrendezés      (4) Lakásépítés  

(5) Lakás műszaki megosztása      (6) Lakásösszevonás      (7) Egyéb 

5. A megszűnt lakások tulajdoni jellege szerint: 

Állami, önkormányzati tulajdonú lakások száma ........... 

Személyi tulajdonú lakások száma ......... 

Egyéb tulajdonú lakások száma ......... 

6. A megszűnt épület (lakás) építésének éve:      (1) -1899;      (2) 1900-1919;      (3) 1920-1944;  

(4) 1945-1960;      (5) 1961-1980;      (6) 1981-2000;      (7) 2001- 

7. A megszűnt épület (lakás) falazata:      (1) Vályog      (2) Fa     (3) Terméskő      (4) Tégla 

(5) Beton falazóelem      (6) Blokk, öntött beton      (7) Bauxitbeton      (8) Panel  

(9) Egyéb, vegyes, éspedig.......................................................... 

8. A megszűnt épület rendeltetése 

(11) Egylakásos lakóépület      (12) Kétlakásos lakóépület  

(13) Három és annál több lakásos lakóépület      (14) Közösségi lakóépület  

(30) Nem lakóépület      (40) Nem egész épület megszűnése 

9. A megszűnt lakóépület szintjeinek száma (00) (Csak egész épület megszűnése esetén kell  

kitölteni!) földszint .............. emelet 

  



Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

9. melléklet 

 
 

 A megszűnt lakások 
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 10.  1 szoba 
      

 főző-  mosdó-,  fürdő-  WC-vel  vezetékes   házi   közüzemi   házi  

 közműves  

csatorna- 

 11.  2 szoba 
         

zuhanyozó- 

 szobával    gázzal  vízveze- 

tékkel 

 vízveze- 

tékkel 

 csatornával  hálózatba  

bekapcsolt 

 12.  3 szoba 
      

 helyiséggel 
              

 13.  4 szoba 
      

 ellátott 
  

 14.  5 szoba 
      

 lakások száma 

 15.  6 és több 

szoba 

        

 16.  Összesen 
                        

 

 

 

 

 

  


