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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján az egyes

építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/1308 . számú törvényjavaslathoz a

következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő .

A törvényjavaslat 2 . § (1) bekezdése elhagyásra kerül, a további számozás

értelemszerűen módosul :

»2 • §

0 -zággyülés Hivatala

Bizottsázi módosító iavaslat

[(1) Az Étv. 49. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Ha az építésügyi hatóság a 48 . § szerint a fennmaradási engedélyt megadja,

illetőleg a lebontást tudomásul veszi, ezzel egyidejűleg - a Kormány rendeletében

meghatározott mértékben és módon - építésügyi bírságot szab ki.]"



I ndo kolás

A benyújtott módosítás teljesen megváltoztatja az építésügyi bírság rendszerét . Most
érték alapú bírság van, melynek határait a törvény (Étv .) rögzíti . A benyújtott módosítás
megszünteti a Parlament által felállított bírsági kereteket és az indokolás szerint alapterülethez
mért bírságolást kíván kormányrendeleti szinten bevezetni . Kiveszi a Parlament hatásköréből
azt a lehetőséget, hogy a bírság alapvető szempontjait megállapítsa .

Bár az indokolás említi a bírság viszonyítását, szándék szerint az alapterületet, de ez nem
jelenik meg magában a törvényjavaslat szövegében . (Az alapterület az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 . (XII. 20.) kormányrendelet
szerint: helyiség vagy tér teljes járófelületének területe . Használt fogalóm még a magyar
jogban a hasznos alapterület, illetve a Balaton törvényben a beépített alapterület . A beépített
terület az önkormányzati ingatlan-nyilvántartásról szóló kormányrendelet - 147/1992 . (XI . 6.)
- szerint: az épületnek a földszintjén mért alapterülete, melyet a határoló falak külső
vonalában kell kiszámítani .)

Problematikus az, hogy egyrészt az alapterülethez viszonyított építési bírság nem
tükrözi az építmény tényleges értékét . Egy budai vagy egy szabolcsi falusi építmény azonos
alapterülettel is rendkívül eltérő értékű . Az alapterület szerinti bírság azt sem veszi
figyelembe, hogy milyen minőséget képvisel maga az építmény. Például egy
könnyűszerkezetes ház vagy egy ipari kis csarnok egyáltalán nem azonos értékű egy
ugyanakkora alapterületű, nemes anyagokból szintén szabálytalanul készült épülettel .
Ezeknek az eltéréseknek a figyelembe vétele csak bonyolult szabályozással oldható fel,
melynek lényegi alapja az építmény értéke . És hogyan állapítható meg a bírság tornyokra, a
függőleges kiterjedéssel rendelkező építményekre? Vagy hogyan lehet majd bírságot szabni
egy olyan földfeltöltésre, melynél - konkrét eset - fél méterrel nagyobb földfeltöltés történt .
Miként értelmezhető majd az alapterület ebben az esetben? Hogy fog a bírság az
alapterülethez viszonyulni különböző feltöltési magasságok esetén?

Kérdéses az is, hogy az alapterület a kormányrendeletben előre jelzett alapterületre
vagy a hasznos alapterületre vagy netán a beépített alapterületre vonatkozik-e? Miként lehet
akkor például egy nagyobb csirkeólit, mint melléképületet vagy egy hétvégi házat minősíteni
és rá építésügyi bírságot megállapítani, ha szabálytalanul épültek? A beépített alapterületen
alapuló bírságolási rendszer pedig kifejezetten ösztönző lenne a szabálytalan
magasépítményekre .

Mindezek azt támasztják alá, hogy egy építmény értéke tudja a legegyszerűbben,
legreálisabban és legigazságosabban kifejezni a szabálytalan építkezéssel okozott - társadalmi
- kárt, igazolva a Parlament korábbi döntésének megalapozottságát .

Budapest, 2006 . november 28.

Katona Kálmán
elnök
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