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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[11. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosítása

19. §

Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  IV/A.
fejezete a következő 57/F. §-sal egészül ki:

„57/F. §

(1) A  400  m2  vagy  az  azt  meghaladó  bruttó  alapterületű  építmény  rendeltetésének
kereskedelmi  rendeltetésre  változtatására,  vagy  kereskedelmi  rendeltetésű  építmény
jogszabályban  meghatározott  átalakítására  hatósági  engedély  (a  továbbiakban:
rendeltetésmódosítási engedély) alapján van lehetőség.

(2) A  rendeltetésmódosítási  engedély  iránti  eljárásban  a  Kormányhivatal  szakhatósági
állásfoglalását be kell szerezni. A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során az 57/C.-57/D. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti  eljárásban hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezés

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



érinti  a  Kormányhivatal  szakhatósági  állásfoglalását,  a  másodfokú  eljárásban  az  57/E.  §
rendelkezését kell alkalmazni.

(4) Amennyiben rendeltetésmódosítási  engedély nélkül kerül sor az építmény kereskedelmi
rendeltetésű használatára vagy átalakítására, a hatóság megtiltja a kereskedelmi rendeltetésű
használatot,  és  legfeljebb  az  eljárási  bírság  legmagasabb  összegének  megfelelő  bírságot
szabhat ki.”

20. §

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c)
bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„c) a rendeltetésmódosítási eljárás részletes szabályait, az eljáró hatóság kijelölését és az
eljárás során vizsgálandó szempontokat”

(rendeletben állapítsa meg.)]

Indokolás 

A törvénymódosítás  elfogadásával  tovább  nőnének  az  adminisztrációs  terhek,  a  kormányzat
ezzel  szemben  az  adminisztrációs  terhek  csökkentését  kívánja  elérni.  Ezen  indok  alapján
szükséges a törvényjavaslat hivatkozott szakszainak a törlése.
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