T/18629/76. szám

Az Országgyűlés
Önkormányzati bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Gazdasági bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

kiegészítő

ajánlása

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény módosításáról szóló T/18629. számú törvényjavaslat

vitájához
(Együtt kezelendő a T/18629/66. sz. ajánlással.)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként,
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság),
Gazdasági bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága
(továbbiakban: Kulturális bizottság), valamint Területfejlesztési bizottsága megvitatta az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) módosításáról szóló, T/18629. számon beterjesztett törvényjavaslatot,
továbbá az ahhoz benyújtott T/18629/67-75. számú kapcsolódó és bizottsági módosító
javaslatokat.
A Kulturális bizottság - hatáskörébe tartozó módosító indítvány hiányában - az ajánlást nem
tárgyalta.
Az ajánlásban használt rövidítések:
Étv..: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Tft.: a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
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I.
1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. § (6) bekezdésében az Étv. 2. §
32. pontjának a következő módosítását javasolja:
/2. § Az Étv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(6) Az Étv. 2. §-a a következő 31-35. pontokkal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]/
"32. Építészeti érték: az épített környezet minden olyan tárgyi és szellemi
(építészettörténeti, építőművészeti, műszaki-tudományos) építészeti minőséggel rendelkező
alkotásokban megjelenő értéke, amelyben a mindenkori társadalom – ezen belül a helyi
közösségek - identitása és alkotóképessége fejeződik ki."
Indokolás: Lásd a T/18629/74/1. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

2. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. § (6) bekezdésében az Étv. 2. §
34. pontjának a következő módosítását javasolja:
/2. § Az Étv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(6) Az Étv. 2. §-a a következő 31-35. pontokkal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]/
"34. Fővárosi keretszabályzat: a főváros területének felhasználásával és beépítésével,
továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek, valamint a környezeti elemek
védelmével kapcsolatos – telekalakítási és építésjogi követelmények tekintetében nem teljes
körűen szabályozó - általános követelményeket keretjelleggel megállapító, a fővárosi
önkormányzat által megalkotott építési szabályzat."
Indokolás: Lásd a T/18629/74/2. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
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3.

Horváth Csaba képviselő – kapcsolódva az Önkormányzati bizottság
T/18629/63. számú módosító indítványához (T/18629/66. számú ajánlás 19. pontja) - a
törvényjavaslat 2. §-ában az Étv. 5. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
/2. § Az Étv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4)

Az (5) bekezdésben felsorolt feladatok végrehajtása érdekében kormányrendeletben meghatározott keretek között – szakmai [szakértői] tanácsadó
testületként:
a) a miniszter központi,
b) a területi főépítész területi
településrendezési, illetve építészeti-műszaki tervtanácsot működtet,
c) a területi építész kamara elnöke – a kamara illetékességi területére kiterjedő – helyi
építészeti-műszaki tervtanácsot (a továbbiakban: helyi tervtanács) működtet, ha a települési (a
fővárosban a fővárosi és a fővárosi kerületi) önkormányzat az önkormányzati főépítész
vezetésével [helyi] tervtanácsot önállóan, vagy társulásos formában nem működtet."
Indokolás: Lásd a T/18629/72. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

4. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében az Étv. 8. §
(1) bekezdésének j) pontjának a következő módosítását javasolja:
/3. § (1) Az Étv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
8. § (1) A településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés
végrehajtásával bekövetkező változások az érintett lakosság életkörülményeiben,
értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne járjanak. Ennek
érdekében biztosítani kell a területek a közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos
magánérdekekre tekintettel, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek
védelmét. Ennek során figyelembe kell venni /
"j) a közlekedési kényszer (lakóhely-munkahely, nyersanyag kitermelés-feldolgozás
stb. viszonylatában) csökkentésé[nek]t és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását."
Indokolás: Lásd a T/18629/74/3. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
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5.

Horváth Csaba képviselő – kapcsolódva Balsay István képviselő T/18629/53.
számú módosító indítványához (T/18629/66. számú ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 3. §
(1) bekezdésében az Étv. 8. § (2) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja:
/3. § (1) Az Étv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érvényesülése – különösen a természet- és a
környezetvédelem, az erdők és a természetes (felszíni és felszín alatti) vizek védelme, az árés belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás – érdekében
az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:/
"b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének – a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás
érték[ét]e az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet [növelni kell az
igénybe vett terület eredeti aktivitás értékének 10%-ával növelt értékének megfelelő
mértékben oly módon, hogy a pótlásba az újonnan beépítésre szánt terület kialakításától
függő biológiai aktivitás értéke beszámítandó],"
Indokolás: Lásd a T/18629/67. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

6.

Horváth Csaba képviselő – kapcsolódva a T/18629/37. számú módosító
indítványához (T/18629/66. számú ajánlás 27. pontja) - a törvényjavaslat 6. § (2)
bekezdésében az Étv. 13. §-át új (8) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
"(2) Az Étv. 13. §-a következő (6)-[(7)](8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szabályozást legalább a településszerkezeti tervben lehatárolt területegységre
kell elkészíteni.
(7) A tervezés időszakában 20 000 fő lakosságszámot meghaladó települések esetében,
amennyiben a helyi építési szabályzat mellékleteként nem készül szabályozási terv is, az
egyes építési övezetek, övezetek területi lehatárolását övezeti tervlapon ábrázolni kell.
(8) A tervezés időszakában a 20000 fő lakosszámot meghaladó településeknek a
szabályozási terveiket digitális formában is el kell elkészíteniük.”"
Indokolás: Lásd a T/18629/69. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
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- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője a Területfejlesztési biz. ülésén
egyetért, az Emberi jogi, a Gazdasági és az Önkormányzati biz.
ülésén nem ért egyet

7. Horváth Csaba képviselő – kapcsolódva a Gazdasági bizottság T/18629/56.
számú módosító indítványához (T/18629/66. számú ajánlás 46. pontja) - a törvényjavaslat 28.
§-ában az Étv. 52. § (3) bekezdés g) pontjának az elhagyását javasolja:
/28. § Az Étv. 52. és 53. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(3) Az elsőfokú építésügyi hatóság feladatai különösen:/
"[g) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének bejelentését –
jogszabályban meghatározott módon - tudomásul és nyilvántartásba veszi, vagy az
építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését vagy végzését 15 napon belül megtiltja.]"
Indokolás: Lásd a T/18629/73. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

8. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésében az Étv. 62. § (1)
bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezést javasolja:
/31. § (1) Az Étv. 62. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy /
"k) [a településrendezéssel kapcsolatos kártalanítás részletes szabályait,] az
építmények energiafelhasználásának minőségtanúsítására, továbbá a tanúsítást végző műszaki
szakértői tevékenység gyakorlására és továbbképzésükre vonatkozó szabályokat,"
Indokolás: Lásd a T/18629/75. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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9. Horváth Csaba képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba és Tóth András
képviselő T/18629/36. számú módosító indítványához (T/18629/66. számú ajánlás 55. pontja)
- a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésében az Étv. 62. § (1) bekezdését új r) ponttal
javasolja kiegészíteni:
/31. § (1) Az Étv. 62. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy /
"r) a kötelezően előírt szakmai felelősségbiztosítás részletes szabályait"
/rendelettel állapítsa meg./
Indokolás: Lásd a T/18629/70. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

10. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdés h) pontjának
a következő módosítását javasolja:
/(2) Az Étv. 62. §-a (2) bekezdésének h)-i), m) és r) pontjai helyébe a következő
rendelkezés lép, valamint e § a következő s)-t) pontokkal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy]/
"h) a 31. § (2) bekezdés [a)-f)] c)-h) pontjaiban meghatározott alapvető
követelmények teljesítését biztosító nemzeti szabványok, műszaki specifikációk, valamint az
azokkal egyenértékű műszaki megoldások alkalmazásának és engedélyezésének módját, "
Indokolás: Lásd a T/18629/74/6. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

11. Horváth Csaba képviselő – kapcsolódva a Gazdasági bizottság T/18629/57.
számú módosító indítványához (T/18629/66. számú ajánlás 57. pontja) - a törvényjavaslat 32.
§-a helyébe a következő rendelkezést javasolja:
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"32. § [(1) Ez a törvény – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetést követő
30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell
alkalmazni.
(2) Az e törvény 25. §-ával megállapított Étv. 46. § (2) bekezdése, az e törvény 28.
§-ával megállapított Étv. 52. § (2) bekezdése, valamint 53. § (2)-(5) bekezdései, továbbá
az e törvény 29. § (2) bekezdése 2007. január 1-jén lép hatályba. 2006. december 31-ig az
Étv. 46. § (2) bekezdésének, valamint 52. § (1)-(2) és (5) bekezdéseinek az e törvény
hatályba lépése előtt hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Az e törvény
hatálybalépésekor az Étv. 53. § (1) bekezdésben megjelölt munkakörben foglalkoztatott
köztisztviselő az építésügyi vizsga letételének hiányában 2009. január 1-től nem
foglalkoztatható tovább.
(3) A települési önkormányzat jegyzője a hatáskörrel rendelkező, eljárni illetékes
építésügyi hatóság számára haladéktalanul, de legkésőbb e törvény hatálybalépését
követő 15 napon belül megküldi az építésügyi hatósági jogkör gyakorlásához szükséges
iratokat.
(4) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a törvény hatálybalépésekor
a) folyamatban lévő ügyekben a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok
szerint, valamint
b) a jogerős és végrehajtható építési engedély alapján folyamatban lévő építőipari
kivitelezési tevékenység, valamint az építmények (építményrészek) állapotának,
állékonyságának ellenőrzése során az ellenőrzéskor hatályos jogszabályok szerint
jár el.]
(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel – 2006. május 1-én lép
hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Az e törvény 22. § (1) bekezdésével megállapított Étv. 39. § (1) bekezdésének c)
pontja, az e törvény 25. §-ával megállapított Étv.46. § (2) bekezdése, az e törvény 28. §-ával
megállapított Étv. 52. § (2) bekezdése, valamint az e törvény 29. § (2) bekezdése 2007. január
1-jén lép hatályba. E rendelkezéseket a 2007. január 1-jén folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell. 2006. december 31-ig az Étv. 46. § (2) bekezdésének, valamint 52. § (1)-(2)
és (5) bekezdéseinek az e törvény hatályba lépése előtt hatályos rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(3) Az e törvény 6. §-ának (2) bekezdésével megállapított Étv. 13. § (8) bekezdése
2010. január 1-jén lép hatályba.
(4) A települési önkormányzat jegyzője a hatáskörrel rendelkező, eljárni illetékes
építésügyi hatóság számára haladéktalanul, de legkésőbb 2007. január 1-ét követő 15 napon
belül megküldi az építésügyi hatósági jogkör gyakorlásához szükséges iratokat.
(5) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a törvény hatálybalépésekor a
folyamatban lévő építőipari kivitelezési tevékenység, valamint az építmények
(építményrészek) állapotának, állékonyságának ellenőrzése során az ellenőrzéskor irányadó
hatásköri és eljárási szabályok szerint jár el."
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Indokolás: Lásd a T/18629/68. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

12. Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a Gazdasági bizottság T/18629/61.
számú módosító indítványához (T/18629/66. számú ajánlás 64. pontja) - a törvényjavaslat 33.
§-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
"(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvényt módosító 2006. évi IX. törvény 5. §-ának (2) bekezdése."
Indokolás: Lásd a T/18629/71/2. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

13. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdés j) pontjának
a következő módosítását javasolja:
/34. § (1) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Étv. /
"j) 58. §-a (4) bekezdésének e) pontjában a[z] „jogosultság adatai” szövegrész helyébe
a „jogosultsági vizsga (megnevezése, szakirányúság, száma, kiállító szerv neve, kelte) adatai”
szövegrész "
/lép./
Indokolás: Lásd a T/18629/74/4. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

14. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 35. § (1) bekezdésének a
következő módosítását javasolja:
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"35. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete a következő
címmel és [XXIII.] XXIV. ponttal egészül ki:
„[XXIII.] XXIV. A településrendezéssel kapcsolatos kártalanítási eljárás illetéke
A településrendezéssel kapcsolatos kártalanítási eljárás illetéke a követelt kárösszeg
2%-a, de legalább 5 000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft.”"
Indokolás: Lásd a T/18629/74/5. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

15. Horváth Csaba képviselő – kapcsolódva a Gazdasági bizottság T/18629/61.
számú módosító indítványához (T/18629/66. számú ajánlás 64. pontja) - a törvényjavaslat 36.
§-át új (3) bekezdéssel – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (5)
bekezdését érintően – kiegészíteni javasolja:
"(3) A törvény hatályba lépésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 29. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A járdák és a gyalogutak építésének, korszerűsítésének és megszüntetésének
(elbontásának) engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével
kapcsolatos közlekedési hatósági eljárás lefolytatása a települési önkormányzat – a
fővárosban a kerületi önkormányzat – jegyzőjének hatáskörébe tartozik.”"
Indokolás: Lásd a T/18629/71/1. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

II.
A T/18629/66. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Környezetvédelmi
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki:
Pont
10.
13.
14.
15.
20.
29.

Bizottság
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja

Előterjesztő
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
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A T/18629/66. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Önkormányzati
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki:
Pont
20.
41.
46.
54.
57.
58.
60.
63.
64.

Bizottság
egyharmada sem támogatja
támogatja
támogatja
támogatja
egyharmada sem támogatja
támogatja
egyharmada sem támogatja
támogatja
egyharmada sem támogatja

Előterjesztő
nem ért egyet
egyetért
egyetért
egyetért
nem ért egyet
egyetért
egyetért
egyetért
nem ért egyet

A T/18629/66. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Emberi jogi bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki:
Pont
8.
11.
13.
14.
15.
16.
18.
22.
23.
24.
25.
27.
29.
32.
33.
36.
39.
40.
49.
50.
52.
55.

Bizottság
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
támogatja
támogatja
támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
támogatja

Előterjesztő
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
egyetért
egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért

A T/18629/66. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Gazdasági bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki:
Pont
13.
19.

Bizottság
egyharmada sem támogatja
támogatja

Előterjesztő
nem ért egyet
egyetért

11
23.
37.
47.
51.
53.

egyharmada sem támogatja
támogatja
egyharmada sem támogatja
támogatja
támogatja

nem ért egyet
egyetért
nem ért egyet
egyetért
egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2006. február 2.

Dr. Kovács Zoltán s.k.,
az Önkormányzati
bizottság elnöke

Szászfalvi László s.k.,
az Emberi jogi
bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla s.k.,
a Környezetvédelmi
bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális
bizottság elnöke

Szabó György s.k.,
a Területfejlesztési
bizottság elnöke

