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A Házszabály 94 . (1) bekezdése, és 102. (1) bekezdése alapján „az építési beruházáso k
megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról” szóló T/9637 .
számú törvényjavaslathoz a Gazdasági és informatikai bizottság az alább i

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 24 . §-a a következőképpen módosul :

„24. §

Az Étv. 46 . (5)-(7) [és (6)] bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az építésfelügyeleti hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletbe n
meghatározottak szerint ellen őrzi az építő ipari kivitelezési tevékenység végzését .

(6) Ha az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzése során azt állapítja meg, hog y
a) az építő ipari kivitelezési tevékenység szakszerűségét, az építési napló vezetésére vonatkozó
szabályokat súlyosan megsértették, a résztvevők nem rendelkeznek az elő írt jogosultsággal ,
vagy hiányoznak a kiviteli tervek, az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásá t
megtilthatja ,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az életet és egészséget ,
vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, az épít őipari kivitelezési tevékenysé g
folytatását megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli .[” ]

(7) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az ellen őrzési feladatokban a szakmai
kamarák, illetve a szükséges vizsgálatok elvégzésére külön jogszabályban meghatározottak
szerint szakértő vagy jogosult szakintézmény közreműködését veheti igénybe . Ha az
építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság eljárásában szakért őt halhat meg, illetve
szakértő i véleményt kér, ellenőrzésébe szakértőt von be, a hatóság az ügyfelet a szakértői
vizsgálatban való közreműködésre kötelezheti .” "
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Indokolá s

Ez a szabályozás az építésügyi hatósági eljárásokat szabályozó jelenleg hatályos miniszter i
rendelet része . A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 2009 . október 1-én hatályba lépő módosítása miatt azonban az ügyfél
közreműködését a szakértői vizsgálatban csak törvényi szinten lehet kötelezően elő írni .

Budapest, 2009 . június 10 .
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