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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 :

1. A törvényjavaslat 3 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az Étv . 5. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki :

„(2) Az építésügyi hatóság az építményekkel – beleértve a sajátos építményfajtákkal és a
műemléki védelem alatt álló építményekkel – kapcsolatos építési tevékenységgel összefügg ő
engedélyezési, kötelezési és ellen őrzési feladatai során az építményekre vonatkozó általáno s
érvényű településrendezési és építési követelményeket juttatja érvényre . A sajátos
építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményekkel kapcsolatos építés i
tevékenység esetén a hatáskörrel rendelkez ő építésügyi hatóság a sajátos építményfajtákra é s
a műemlékekre vonatkozó jogszabályi követelményeket is érvényesíti .[” ]

(3) A miniszter az (1) bekezdés és a 4 . § (4) bekezdése szerinti feladatainak ellátása, a z
egységes és következetes szakmapolitikai irányítás megvalósítása érdekében az építésügy i
szakmai érdekképviseletek és az építésügyben érdekelt kormányzati szervek részvételével
közreműködő, építésügyi konzultatív, javaslattevő és véleményez ő testületet működtet.A
sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében illetékes miniszterek együttm űködneka
miniszterrel az építésügyet közvetlenül érintő döntések előkészítésében.” "

2. A törvényjavaslat 30 . §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) Az Étv. 62. § (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki :



Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy]

„d) az 5. § (3) bekezdés szerinti építésügyi konzultatív, javaslattev ő és véleményező szakmai
testület összetételére, feladataira, eljárásaira, működésére vonatkozó részletes szabályokat,"

[rendelettel állapítsa meg.] "

Indokolá s

Elengedhetetlenül fontos, hogy az építés ügye kapja meg azt a politikai támogatást, és a
jelenleg fennálló problémák megoldását kikényszerítő nyilvánosságot, amely
nemzetgazdasági szerepe, társadalmi-, innovációs-, kulturális- és környezeti jelentősége és a
nemzetközi gyakorlat alapján is egyértelm űen indokolt .
Az építésügy hosszú távú stratégiájának megalapozása, valamint az építésügyet is terhelő
jelenlegi súlyos problémák megoldása a Kormány és a szakma együttes megoldáskeresésé n
alapuló hatékony döntésétől várható. E cél megvalósítása érdekében szükséges egy olyan
szakmai testület létrehozására, melynek feladata az építésügyi szakmai érdekképviseletek és a
kormányzati szervek közötti együttműködés és párbeszéd folyamatos kialakítása ,
megerősítése, az építési beruházások megvalósításának elősegítése, az egységes és
következetes szakmapolitikai irányítás létrehozása .
A szakmai testület működésével elősegítheti a jogszabály-el őkészítés társadalmi kontrollját, a
szakmai véleményeket figyelembevevő megalapozott kormányzati döntések meghozatalát é s
jelentősen hozzájárulhat az építő ipar fejlődését akadályozó tényezők jövőbeni elhárításához
is .
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