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A Gazdasági Blz.ottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bckezdése

alapión az építRipari Nvitelezési tevékenységgel kapcsolatos athttszolgáltatáv.val Osszefitggtí

cSryes torvetzyek tnódosÍtáFárol szolra TI] 6302 . Wnvénylavasla1hóz a kovetke7o

»tódosító javaslatot

terjcSzti ctö :

A Gazdasági Bizottság a tvrvén3javczshtt 2. ~ -cítzak az alábbi módosittíscít javasolja:

„2 .§

fiftottsájQímódosító iavaslat

(1) Az épített környezet alakításáról és védeIméról szóló 1997, évi LXXVIII_ törvény (a
továbbiakban : Élv .) 2 .§ 1$, pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„15 . Sajéttos é~it1rzc'rayfajt,ík : az épületnek nem tninösülö közlekedési, távközlési, k57-tnü-
és energíaellátítsi, vízellittásí és vízgazdálkodási építmények (trtérnüki létesítmények),
továbbá a bányaműveléssel, a környezetvédelemmel kapcsolatos, és az •atometiergitt
alkalnza.a.ására szolgáló, valamint a honvédelmi és 1 .catonai, továbbá a-iemzetbiztonsírgi célú
építmények ."

(2) Az t"av . 40. § (4) bekczcléscnck felvezető szövege helyébe a következéi szöveg lép :

..Az épitésfelügyeieti ellenzési feladatokat ellátó állatnigargatasi szerv, valamint a b) porit
tekintetében ar építésügyi haséság is" .

(3) Az FFty . 46 . § (4) bekezdés b) pontjaa helybe a következő rendelhez6s lép :

.,hl tiz építőipari kivitele ;:csi te.vckcnys6b jogszabályban meghata"rozott bt;jclentési
kotele ettsegenck clmulasztasa, végzi s nek, a beépített anyagok ., srerkczetek, berendezések,
minőségéhen azonnali intczkcdést igénylíí állapot megállapítása esetén, továbbá" .
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(4) Az Étv . 4ö_ §-a a kövctkezt5 (S) bekezdéssel egészül ki

„(S) A (4) bekezdésben n~eghatáro-rx>tt esetekben, valamint, ha az építési műszaki ellcticr,
a kiviteli tetvek szaktervezE je, illetve a kívitelezp nem rené:lclkezik aa kivitelezési tevékenység
jellegének megfelelő jogosultsággal, továbbá jogszabályban meghatározott bejelentéssel és
építési naplába bejegyzéssel történő adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az
épatésfelügyeleti szerv - jogszabályban meghatározott módon és mértékben -
építé5felügyeleti bírságot szab ki az cpíttetcvel, a kivitclczgvel, illeti5leg a fclclős múszaki -
vezetővel, az építési rnút.,zaki ellettfirrel és a kiviteli tervek sraktervezcjével szemben. Az
építcsfelübyclet bírság összege ötvenezer forinttól tízrnilücí forintit; terjedhet. A birság
kiszabása során a kittön jogszabáiybem megltatározottak szerint kell figyelembe venni az
építmény helyét, jellegét c--'s rendeltetését, a szabálytalanság mértékét, a vcszélycztctés módját,
nagyságút és a tcrtiiészctcs és épített környezetre gyakorolt Hatását is ."

Iiidoko1t s

A m6dositás a staikterve i kifejezős alkalmazását vezeti be, melynek indoka, hogy
nemcsak építészek, hanervi egyéb szaktervezők is mozognak a építésügy piacán . A
szaktcrvezűk a jogosultszga ugyanolyan inértéki.g fontos és kc telező előírás, mint az
építészeké

Budapest, 2005. június 15,
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