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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése 102 . § (1) bekezdése alapján a nemzetgazdaságilag kiemel t
építési beruházások megvalósításának el ősegítése érdekében egyes törvények módosításáró l
szóló T/5588. számú törvényjavaslathoz az önkormányzati- és területfejlesztési bizottság a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 9. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az Étv. 35. §-a a következő (4) [és (5)] –(6) bekezdésekkel egészül ki :

(4) Az építtető az építési engedélyezésre vonatkozóan választhatja a külön jogszabályban
meghatározott összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárást (a továbbiakban :
összevont eljárás), amel y
a) az (1) bekezdésben meghatározott követelmények el őzetes tisztázása céljából elvi építés i
keretengedélyezési és
b) építési engedélyezési
szakaszból áll .

(5) Az összevont eljárás iránti kérelem beérkezését ől számított tíz munkanapon belül az
építésügyi hatóság – az érintett szakhatóságok és közm űszolgáltatók bevonásával, továbbá az
egyéb ügyfelek hirdetményi úton történő értesítésével – egyeztető tárgyalást és helyszíni
szemlét tart . Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszában az elvi építés i
keretengedély megtagadásáról szóló végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye .

(6) Az összevont eljárás illetéke az elvi építési engedélyezési eljárás és az építés i
engedélyezési eljárás külön jogszabályban meghatározott illetékének az összegével egyezi k
meg, amelyet az összevont eljárás egyes szakaszainak a megindításakor kell megfizetni .”
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2. A törvényjavaslat 30 . §-ával megállapított az illetékekről szóló 1990. évi XCIII .
törvény melléklete XV. pont I . pontjának bb) pontja az alábbiak szerint módosul :

[Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke]

„bb) a műemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-,	 táj-, és környezetvédelmi ,
egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi, tűzvédelmi követelmények tisztázására,
vagy a műszaki követelményeket el őzetesen tisztázó – az építményekkel kapcsolatos országo s
szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő – műszak i
megoldások alkalmazhatóságára szolgál 30 000 forint”

INDOKOLÁS

Az 1 . ponthoz:
A törvényjavaslat a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű beruházások mellett az
általános építésügyi hatósági ügyek intézésére is bevezeti az összevont építésügyi hatóság i
engedélyezési eljárást . Az összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elvi építés i
keretengedélyezési szakaszában az elvi építési keretengedély megadásáról vag y
megtagadásáról az építésügyi hatóság végzés formájában dönt . A közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény (a továbbiakban :
Ket.) értelmében végzéssel szemben az önálló fellebbezés lehet őségét csak törvény írhatja el ő ,
ezért az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII . törvényben (a
továbbiakban : Etv.) kell biztosítani az elvi építési keretengedély megtagadásáról szóló végzés
elleni önálló fellebbezés lehetőségét. A javaslat meghatározza továbbá az összevont
építésügyi hatósági engedélyezési eljárás illetékének mértékét .

A 2. ponthoz:
A javaslat az illetékekrő l szóló 1990. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezését összhangb a
hozza az Étv .-nek a törvényjavaslat által módosított rendelkezésével .

Budapest, 2008 . május 21 .

Gy. Németh Erzsébe t
elnök
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