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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján „az építési beruházások
megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról” szóló T/9637 .
számú törvényjavaslathoz a Gazdasági és informatikai bizottság az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 30 . § (6) bekezdésében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII . törvény 62. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) Az Étv. 62 . § (1) bekezdés o)-s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy]

„o) az építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlásának, az építőipari	 kivitelezési
tevékenység résztvev ői feladatának, felel ősségének, az építési napló vezetésének, az
építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentésnek, a bejelenté s
elbírálásának, az építésfelügyeleti tevékenység végzésének és az építésfelügyeleti bírsá g
megállapításának szabályait, továbbá az ajánlati, valamint a kiviteli tervdokumentáció tartalm i
követelményeit, a kivitelezési tervdokumentáció ellenőrzésének módját, továbbá az építtetői
fedezetkezelés alkalmazásának eseteit, az építtetői fedezetkezelést végz ők körét, működésük
személyi és tárgyi feltételeit, az építtetői fedezetkezelés résztvev ő i jogait és kötelezettségeit ,
az eljárás szabályait, a fedezetkezel ő megbízásának, feladatellátásának, díjának és a
fedezetkezelői számla kezelésének szabályait ,
p) a településtervezők, az építészeti-műszaki tervezők, az építésügyi műszaki szakértők, a
tervellenőrök, az építési műszaki ellenőrök, a felelős műszaki vezetők és az építésügyi,
építésfelügyeleti hatósági ügyintéz ők, az építésügyi igazgatási szakértők,
beruházáslebonyolítók, az energetikai tanúsítók szakmai továbbképzésének részlete s
szabályait ,
q) a településrendezési, az építészeti-műszaki tervtanácsok összetételére, a tervtanácso k
elnökére, titkárára, a tagokra[,] és a bírálóra, továbbá e személyek összeférhetetlenségére é s
finanszírozására vonatkozó szabályokat, a településrendezési és az építészeti-m űszaki
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tervtanácsok feladatköri és működési területére vonatkozó szabályokat, a tervtanácshoz
benyújtandó tervdokumentumok körét, a tervtanácsi eljárás rendjét, a tervtanácsi jegyz őkönyv
és a tervtanácsi [állásfoglalás] vélemény tartalmi követelményeit, a tervdokumentáci ó
minősítésének szempontjait, valamint az építészeti minőség és értékvédelem követelményeir e
vonatkozó szabályokat ,
r) az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevőire vonatkozó vállalkozási szerződés
kötelező tartalmi elemeit, a szerz ődést biztosító mellékkötelezettségre és a szerz ődés
teljesítésére vonatkozó szabályokat ,
s) az egyes építésügyi hatósági eljárási szabályokat, az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság i
ügyek döntésre való szakmai előkészítésére, a döntés meghozatalára, végrehajtásár a
vonatkozó szabályokat, az építésügyi hatósági engedélyezési és kötelezési	 eljárások
lefolytatásának részletes szabályait, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági határozato k
és	 végzések	 részletes	 tartalmi	 követelményeit, valamint az építési beruházások
megvalósításához szükséges eljárások integrált intézéséhez a közrem űködő hatóságok
kijelölését és feladatait, az integrált eljárásban a hatóságok együttműködésének közös é s
különös szabályait, továbbá az integrált eljárás kötelezően alkalmazandó esetköreit, az
építésügyi hatósági ellen őrzés részletes szakmai szabályait, a nemzetgazdasági szempontbó l
kiemelt beruházások esetében a keresetlevél építésügyi hatóság általi, bírósági felülvizsgála t
céljából történő továbbításának szabályait, "

[rendelettel állapítsa meg.]"

Indokolá s

Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvev őinek feladatára és felel ősségének
szabályozására ad felhatalmazást a módosító javaslat . A tervtanács mint szakmai
véleményező testület tervtanácsi véleményt ad ki, mivel az állásfoglalás a szakhatóság i
eljárásokban már foglalt fogalom, jelentését tekintve más tartalmat és jogkövetkezményt
hordoz. Az építésügyi hatósági eljárások szabályainak (ideértve a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt építési beruházásokra vonatkozóakat is) felhatalmazó rendelkezéseit a
részletszabályok kidolgozása végett pontosítani szükséges .

Budapest, 2009 . június 10 .
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