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2010. évi …. törvény 

 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,  

és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról 
 

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása 
 

1. § 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Étv.) 2. §-a a következő 37. és 38. ponttal egészül ki: 
 

„37. Szabálytalan építési tevékenység:  
a) a helyi építési szabályzatban, a helyi építészeti örökség védelemről szóló rendeletben 

meghatározottak és az általános érvényű kötelező építésügyi előírások megsértésével,  
b) az engedélyköteles építési tevékenységek esetében az építésügyi hatósági engedély nélkül 

vagy attól eltérően  
végzett építési tevékenység. 

38. Egységes elektronikus közmű- és nyomvonalas építmény nyilvántartás (a továbbiakban: 
e-közmű): osztott relációs adatbázisokon megvalósuló internetes lekérdezési rendszer, amely a 
szolgáltató, kezelő, vagy tulajdonos nyilvántartásaira építve meghatározott struktúrájú (interfész) 
felületen a közmű- és nyomvonalas építmények adatai hozzáférését biztosítja – e törvény felha-
talmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogosultságok szerinti – a felhasz-
nálók számára.” 
 

2. § 
 

Az Étv. 4. § (3) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki: 
 
(A Kormány az építésügy – (1) bekezdésben megjelölt – központi feladatának ellátása köré-

ben gondoskodik:) 
„e) az építésügyi monitoringrendszer és a távérzékelési adatbázis létrehozásáról és működte-

téséről, 
f) az e-közmű nyilvántartása létrehozásáról és működtetéséről.”  

 
3. § 

 
(1) Az Étv. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(4) Ha az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat valamely később megvalósítandó 

– jogszabályban megállapított – olyan közérdekű célban határozza meg, amelynek megvalósítása 
a tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési jogokat korlátozza, a tulajdonos attól 
követelheti az ingatlan megvételét, akinek érdekében állt a közérdekű célt szolgáló korlátozás 
előírása (a továbbiakban: érdekelt). Ha az érdekelt nem állapítható meg, vagy jogutód nélkül 
megszűnt, a tulajdonos a települési önkormányzattól követelheti az ingatlan megvételét. Ha az 
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ingatlan megvételére vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemtől számított öt éven belül 
nem jön létre, az ingatlant ki kell sajátítani.” 
 

(2) Az Étv. 30. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(10) A fővárosban a tulajdonos a (4) bekezdés szerinti igényét – választása szerint – a fővá-
rosi vagy kerületi önkormányzatnál terjesztheti elő. A megvétel, illetve a kisajátítás tekintetében 
a (6) és (7) bekezdés fővárosra vonatkozó különleges rendelkezéseket kell alkalmazni.” 
 

4. § 
 

(1) Az Étv. 54. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  
 

„(4) A közterület az épített és természetes környezet részét képező, a telkek térbeli kapcsola-
tát, megközelítését biztosító közösségi használatú terület, amely elősegíti az emberek mindennapi 
életvitelének folytatását és közösségi megnyilvánulását, térképző és zöldfelületi elemeivel növeli 
az épített környezet minőségét, lehetővé teszi a művészeti alkotások elhelyezését, bemutatását. A 
közterület rendeltetése: a közúti közlekedés biztosítása (út, járda, stb.), kikapcsolódás, szórako-
zás, sport, szabadidő-eltöltés, felvonulás, gyülekezés biztosítása, szobor elhelyezése, emlékhely 
kialakítása, közművek elhelyezése. A közterület rendeltetésére és használatára jogszabály további 
szabályokat állapíthat meg.” 
 

(2) Az Étv. 54. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(5) Önkormányzati rendelet a település belterületének (4) bekezdéstől eltérő, engedély vagy 

megállapodás nélküli használatát szabálysértéssé nyilváníthatja.” 
 

5. § 
 
Az Étv. 58. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(9) Az e-közmű adatot szolgáltat a minisztériumok, a minisztériumok felügyelete alá tartozó 
háttérintézmények és hatóságok, építésügyi- és építésfelügyeleti hatóságok, szakági közműszol-
gáltatók, építészeti-műszaki tervezők, építési beruházók, kivitelezők és a lakosság számára. Az e-
közmű közérdekű nyilvános adatként tartja nyilván a településeken élő lakosság és egyéb fel-
használók folyamatosan vagy időszakosan jelentkező alapvető szükségleteit (ivóvíz, energia, 
szennyvíz, kommunikáció, közlekedés) kielégítő építmények összességét, valamint az ellátó te-
vékenységet végző szervezetek nevét és székhelyét. Közérdekű nyilvános adat a vezetékes és 
vezeték nélküli elektronikus hírközlési-, szénhidrogén-, távhő-, villamos-, vízellátási-, vízelveze-
tési és közlekedési hálózatok és építményeinek közterületi vagy közcélú szolgáltatáshoz kapcso-
lódó, térbeli beazonosítását, valamint alapvető műszaki jellemzőit leíró adat.  
 

(10) Az e-közműhöz – e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megha-
tározott - adatot szolgáltat 
a) a közműszolgáltató,  

aa) a vezetékes elektronikus hírközlési hálózat üzemeltetője,  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
 
 
 

3 
 

ab) a szénhidrogén hálózat üzemeltetője,  
ac) a vízellátási és vízelvezetési közműszolgáltató,  
ad) a villamoshálózat üzemeltetője,  

b) a nyomvonalas építmények kezelője  
ba) a közút és vasúthálózat tulajdonosa, fenntartója,  
bb) a vízilétesítmény tulajdonosa,  

c) az önkormányzat, valamint 
d) az ingatlan-nyilvántartás vezetője.”  
 

6. § 
 
(1) Az Étv. 62. § (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy] 
„g) a településrendezéssel, a telekalakítással és az építményekkel kapcsolatos országos 

szakmai követelményeket és az azoktól való eltérés lehetőségét, a tervezési program tartalmi kö-
vetelményeit, továbbá az építmények kialakítására vonatkozó élet- és vagyonvédelmi, valamint 
katasztrófavédelmi követelmények részletes szakmai szabályait,” 
 
(2) Az Étv. 62. § (1) bekezdése a következő zs) ponttal egészül ki: 
 

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy] 
„zs) az építésügyi monitoringrendszer és távérzékelési adatbázis létrehozásáról, az adatforga-

lom rendjéről, a monitoringrendszer működtetéséről és a működés finanszírozásának pénzügyi 
rendjéről, továbbá a közmű- és nyomvonalas építmények egységes elektronikus nyilvántartásá-
nak létrehozásáról, az adatforgalom rendjéről, az adatszolgáltatásra és a rendszer használatára 
kötelezettek köréről, az adatokhoz való hozzáférési jogosultságokról, az adatok védelméről, a 
nyilvántartási rendszer működtetéséről és a működés finanszírozásának pénzügyi rendjéről szóló 
szabályokat,” 
 

2. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása 
 

7. § 
 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: 
Tftv.) 7. §-a a következő n) ponttal egészül ki: 
 

[A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:] 
„n) gondoskodik az integrált területrendezési távérzékelési adatbázis és monitoringrendszer 

létrehozásáról és működtetéséről.” 
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8. § 

 
(1) A Tftv. 23/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(1a) A megyei területrendezési terv rajzi munkarészeit a területrendezési terv tartalmi köve-

telményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott digitális formátumban kell elkészíteni.” 
 

(2) A Tftv. 23/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A megyei önkormányzat a terv elfogadásáról szóló rendeletét a kihirdetéstől számított 

15 napon belül megküldi a területrendezésért felelős miniszternek a (8) bekezdésben foglaltak 
szerint készült tervi mellékletekkel együtt.” 
 
 

9. § 
 

A Tftv. 27. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(8) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az integrált területrendezési távérzékelési adatbá-
zis és monitoringrendszer létrehozásáról, az adatforgalom rendjéről, a monitoringrendszer mű-
ködtetéséről és a működés finanszírozásának pénzügyi rendjéről szóló szabályokat rendeletben 
állapítsa meg.” 
 

10. § 
 

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.  
 

(2) E törvény 4. § (2) bekezdése 2011. május 15-én lép hatályba. 
 

(3) Az Étv. 30. § (4) és (10) bekezdésében foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkal-
mazni kell. 
 

(4) E törvény 2011. május 16-án hatályát veszti. 
 

11. § 
 

Az Étv.  
a) 31. § (2) bekezdésének i) pontjában az „életvédelem és” szövegrész helyébe az „élet- és 

vagyonvédelem, valamint” szöveg, 
b) 38/B. § (1) bekezdésében a „43. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „43. § (1) be-

kezdés a), e)-f)” szöveg, a „jogszabályban” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben” szöveg, 
c) 39/A. § (2) bekezdésében az „építési, felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszerűsí-

tési tevékenységet a munka jellegének megfelelő szakmunkás – e törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben meghatározottak szerint - ” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben 
meghatározott építési tevékenységet a munka jellegének megfelelő szakmunkás” szöveg, 
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d) 41. § 
da) (1) bekezdésében a „forgalomba hozni” szövegrész helyébe a „forgalmazni” szöveg, 
db) (3) bekezdésében a "megfelelőségi vizsgálatok" szövegrész helyett a "külön jogszabály-

ban megállapított eljárás" szöveg, 
dc) (4) bekezdés b) pontjában a „független tanúsító szerv” szövegrész helyébe a „megfelelő-

ség-értékelő szervezet” szöveg, 
e) 51. § (1), (3) és (4) bekezdésében az „építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az „építés-

ügyi és építésfelügyeleti hatóság” szöveg, 
f) 54. § (1) bekezdésében az „az építési telkeket,” szövegrész helyébe az „a közterületet, az 

építési telkeket,” szöveg, a „csak a rendeltetésüknek” szövegrész helyébe a „csak a jellegük sze-
rinti rendeltetésüknek” szöveg 

lép. 
 

12. § 
 

Hatályát veszti az Étv. 
a) 2. § 13. pontjában a „Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, te-

rek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezé-
se.” szövegrész, 

b) 41. § (2) bekezdés a) pontjában az „európai” szövegrész, 
c) 48. § (2) b) pontjában az „a szabálytalansággal okozott érdeksérelem jelentéktelen,” szö-

vegrész, és 
d) 54. § (1) bekezdés utolsó mondata. 
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Á L T A L Á N O S    I N D O K O L Á S 
 
A törvényjavaslat célja, hogy pontos fogalom-meghatározással elősegítse a szabálytalan építke-
zések feltárását, az építésügyi monitoringrendszer létrehozásával lehetővé tegye az adatok térbeli 
összefüggésekkel együtt történő kezelését, a tematikus információk kinyerését, összehasonlító 
elemzés megtételét, a változásvizsgálatokat, a folyamatok nyomon követését mind a település-
rendezési, mind pedig az építésügyi hatósági feladatellátás tekintetében. 
 
A közmű- és nyomvonalas építmények egységes elektronikus nyilvántartásának szabályozásával 
(e-közmű) egy új szemléletű, a kor gazdasági folyamataihoz, technikai lehetőségeihez, a köz-
igazgatás változó struktúrájához alkalmazkodó szabályozási rendszer, valamint a nyilvántartás 
érintettjei (a közigazgatás, a közműszolgáltatók és a szolgáltatást igénybevevők) közös érdekét 
szolgáló szabványosítási, ösztönzési és ellenőrzési rendszert kell kialakítani, amely amellett, 
hogy az állami és az önkormányzati igazgatási feladatok támogatását szolgálja, hozzájárul az 
élet- és vagyonvédelem biztosításához, a lakosság információval való hatékony kiszolgálásához. 
 
A törvényjavaslat célja továbbá, hogy az Alkotmánybíróság 144/2010. (VII. 14.) AB határozatá-
ban hozott döntése értelmében megszüntesse a kártalanítási szabályok körében felmerült joghé-
zagot. 
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R É S Z L E T E S    I N D O K O L Á S  
 

Az 1. §-hoz 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban Étv.) fogalmi meghatározásai kiegészülnek a szabálytalan építési tevékenység fogalmi meg-
határozásával, melynek törvényi meghatározása régi hiányt pótol. Az építési tevékenységek vég-
zése során be kell tartani az építmények elhelyezésére és kialakítására vonatkozó szakmai köve-
telményeket függetlenül attól, hogy a tevékenység végzése építésügyi hatósági engedélyezéshez 
kötött-e vagy sem. Az építésügyi hatóság hatósági ellenőrzése során feltárja az építésügyi hatósá-
gi engedély nélkül, vagy attól eltérően végzett, továbbá az építmények elhelyezésére és kialakítá-
sára vonatkozó előírások megsértésével végzett építési tevékenységeket. Ezek gyűjtőfogalma a 
szabálytalan építési tevékenység fogalma, mely fogalmat több (pl. bírságolásokkal összefüggő) 
jogszabály is ekként alkalmaz. 
 

A 2. §-hoz 
 
A technikai fejlődéssel az egyes területekről és felszínekről (felszín alatti állapotról) történő in-
formációszerzés eszközei rendkívül kibővültek. A távérzékelési eszközrendszer széleskörű, a 
légi-fényképezéstől a műholdas megfigyelőrendszerekig. A távérzékelési technikák lehetővé te-
szik nagy kiterjedésű területekről rövid idő alatt sok objektív és mérhető adat gyűjtését, melyeket 
az Országleltár kialakítása kapcsán előállítanak.  
 
A tervezett építésügyi monitoringrendszerben az adatok a térbeli összefüggésekkel együtt kezel-
hetők, ami elősegíti a tematikus információk kinyerését. Ugyanakkor a távérzékelési eljárások 
nagyfokú naprakészséget is biztosítanak a hagyományos térképezési/felmérési eljárásokhoz ké-
pest. Az összegyűjtött adatok bármikor reprodukálhatók és összehasonlíthatók, kiterjesztve így az 
alkalmazások körét. A tárolt adatok összehasonlíthatók, együtt elemezhetők más időpontú vagy 
lokalizációjú felvételekkel, lehetővé téve az összehasonlító elemzést, a változásvizsgálatokat, a 
folyamatok nyomon követését mind a településrendezési, mind pedig az építésügyi hatósági fel-
adatellátás tekintetében, különösen a szabálytalan építkezések nyomon követésével.  
  
A távérzékelési eljárások révén más módszerekkel nehezen elérhető területek is megfigyelhetők, 
és olyan adatokat szolgáltatnak, amelyek a múltban talán nem voltak elérhetők. 
 
A területrendezési, településrendezési és építésügyi adatbázis hatékonyságát ugrásszerűen növeli, 
ha összekapcsolhatóvá válik más állami alapadat nyilvántartó rendszerekkel (földhivatali, termé-
szetvédelmi, vízügyi stb.) Az országleltár kiépítése rendkívüli lehetőséget és egyben keretet is 
biztosít az egyes nyilvántartások összekapcsolására, ezért az építésügyi monitoring rendszer az 
országleltárral szoros együttműködés keretében kerül kialakításra, annak adatbázisára épül. 
 
Az építésügyi monitoring rendszer létrehozásáról és működtetéséről tájékoztatót ad a „Koncepció 
a távérzékelési adatbázis létrehozásáról és működtetéséről” szóló az előterjesztés mellékletét ké-
pező anyag. 
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A 3. §-hoz 
 
A rendelkezés az Alkotmánybíróság 144/2010. (VII.14.) AB határozatában hozott döntése miatt 
vált szükségessé. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a 30. § (4) bekezdésének részleges 
szabályozási hiányossága – amely a fővárosra vonatkozóan nem tartalmaz külön rendelkezést – 
jogbiztonságot sértő jogi helyzetet teremt. Ezért felhívta az Országgyűlést annak szabályozására, 
hogy a fővárosban az ingatlan tulajdonosa mely önkormányzattal szemben érvényesítheti az Étv. 
30. § (4) bekezdésében szabályozott, ingatlanmegvásárlási igényét. 
 

A 4. §-hoz 
 
A közterület használatára vonatkozó rendelkezések meghatározása a helyi önkormányzatok el-
lenőrzési és szabályozási tevékenységéhez nyújt segítséget. Az Étv. 54. §-a rendelkezik az épített 
környezet fenntartásáról és használatáról. E körben – összhangban a 2. § 13. pontja szerinti közte-
rület-fogalommal – szükséges a közterületek rendeltetésével, használatával kapcsolatos részlete-
sebb szabályokat megadni (a közterület használatának engedélyezése vagy önkormányzati ható-
sági eljárás formájában, vagy polgárjogi szerződéssel történik) annak érdekében, hogy a közterü-
letek nem rendeltetésszerű használatának esetkörére (pl. hajléktalanok életvitelszerű ottlakása) az 
önkormányzatoknak lehetőségük legyen szigorúbb közterületi szabályok és szankciók megállapí-
tására helyi rendeletükben pl. a hajléktalanok kitiltására a közterületekről. 
 
A (2) bekezdésben a törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat lehetőséget kap a rendelte-
tésellenes és engedély, megállapodás nélküli használat (pl. a közterületen történő „lakás”, „al-
vás”) szankcionálására.  
 
Miután a szabálysértéssé nyilvánítás esetén a végrehajtás feltételrendszerét meg kell teremteni, az 
erre vonatkozó szabályozást 2011. május 15-vel indokolt csak hatályba léptetni.  
 

Az 5. §-hoz 
 
A közművek és a nyomvonalas építmények nyilvántartásának szabályozása közel 30 éves múlttal 
rendelkezik. 2009. közepéig egy komplex szabályozó rendszer jött létre, mely magában foglalta 
az Étv., a közműnyilvántartásról szóló 3/1979. (Ép. Ért. 11.) ÉVM utasítást és az azt módosító 
3/1984. (Ép. Ért. 26.) ÉVM utasítást, valamint a külterületen levő nyomvonalas létesítmények 
műszaki nyilvántartásáról szóló 18/1984. (XII. 13.) ÉVM rendeletet és az ahhoz kapcsolódó a 
8001/1985. (Ép. Ért. 5.) ÉVM tájékoztatót a külterületen levő nyomvonalas létesítmények nyil-
vántartásának igénybevételéről. 
 
Az EU csatlakozást követően megkezdett jogharmonizációs folyamatok során a közműnyilván-
tartásról szóló 3/1979. (Ép. Ért. 11.) ÉVM utasítást és az azt módosító 3/1984. (Ép. Ért. 26.) 
ÉVM utasítást az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2007. évi LXXXII. törvény 2008. január 1-től hatályon kívül helyezte. 2009. július 1-től 
pedig az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről szó-
ló 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az azt módosító, az egyes kormányrendeletek mó-
dosításáról szóló 351/2008 (XII.31) Korm. rendeletben foglaltak értelmében hatályát vesztette a 
18/1984. (XII. 13.) ÉVM rendelet is. 
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A végrehajtási rendeletek hatályvesztésével a közművek és a nyomvonalas építmények nyilván-
tartására vonatkozóan mára csak az Étv. 58. §-a állapít meg rendelkezéseket. Ezek a rendelkezé-
sek elsősorban a nyilvántartás vezetésre vonatkozó kötelezettséget tartalmaznak, a nyilvántartás 
módjára és tartalmi részleteire nem terjednek ki. A nyilvántartások pontatlansága, esetleges hiá-
nya egyre gyakrabban vezet közmű-átvágásokhoz, vis maior és katasztrófahelyzethez. Az ilyen 
váratlan helyzetek az élet és vagyonbiztonság veszélyeztetése miatt a közfigyelem középpontjába 
kerülnek, de nem elhanyagolható a közműbalesetekkel járó kár mértéke és a felelősség kérdése 
sem. Az egységes szabályozáson alapuló, átlátható, pontos és naprakész közműnyilvántartással a 
balesetek és a katasztrófahelyzetek, illetve az okozott károk nagysága jelentős mértékben csök-
kenthető.  
 

A 6. §-hoz 
 
Az építmények építése, bővítése, felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése során érvé-
nyesítendő országos építési szakmai követelmények kiegészülnek a vagyonvédelemre vonatkozó 
követelménnyel, mely követelmények részletes szakmai szabályainak megállapításához kor-
mányrendelet megalkotására felhatalmazó rendelkezés megállapítása szükséges.  
 
Az építésügyi monitoringrendszer létrehozására, működésére, finanszírozásának pénzügyi rendjé-
re vonatkozó kormányrendelet megalkotásához az Étv. felhatalmazó rendelkezésének a kiegészí-
tése szükséges. 
 

A 7-9. §-hoz 
 

A területrendezési – településrendezési – építészeti tervhierarchia érvényesülése érdekében a te-
rületrendezésben is szükséges megalapozni a monitoringrendszer kialakítását és működtetését. A 
távérzékelési adatok és az állami alapadat-nyilvántartó rendszerek összekapcsolása a területren-
dezésben is segíti a valós térségi területfelhasználás nyomon követését, ezáltal növeli a tervezés 
hatékonyságát, megbízhatóságát, biztosítja a területrendezési tervek hibalehetőségeinek minima-
lizálását. 
 
A fentiekben foglaltak végrehajtásához a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. 
évi XXI. törvény kiegészítése szükséges. A javaslat szerint a területrendezési terveket a terület-
rendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló kormányrendeletben szabályozandó digitális 
formátumban kell elkészíteni és megküldeni a területrendezésért felelős miniszternek. Ez biztosít-
ja, hogy a megyei területrendezési tervekben alkalmazott térségi területfelhasználási kategóriák 
és övezetek összevethetők legyenek a távérzékeléssel előállított térbeli adatokkal. 
 

A 10. §-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezés. 
A 11. §-hoz 

 
a) Az építmények és azok részeinek építése, bővítése, felújítása, átalakítása, helyreállítása, kor-
szerűsítése során érvényre kell juttatni az élet- és katasztrófavédelem követelményei mellett a 
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vagyonvédelmi követelményeket is egyes fokozott vagyonbiztonságot igénylő építmények (pénz-
intézetek, múzeumok, stb.) esetén.  
b) A beruházás-lebonyolító feladatának pontosítását tartalmazza a szövegcsere, így pontosan el-
határolható a beruházás-lebonyolító által ellátható építtetői feladat. 
c) A felelős műszaki vezető irányítása nélkül végezhető építési tevékenységek körének meghatá-
rozásának a pontosítása indokolt azzal, hogy kormányrendelet részletesen meghatározza ezen 
építési tevékenységek körét. 
d) Az új piacfelügyeleti törvény és az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendeletének 
rendelkezéseire figyelemmel a „forgalomba hozni” szövegrész helyett a törvény a „forgalmazni” 
szövegalkalmazását rendeli el. A megfelelőségi vizsgálatok” szövegrész helyébe lépő „külön 
jogszabályban megállapított eljárás” szöveg képes követni a harmonizált és nem harmonizált 
termékkör közötti eltéréseket, és a jelenlegi és a jövőbeni szabályozás közötti különbségeket is. 
e) A rendelkezés meghatározza, hogy az építésfelügyeleti hatóság kit kötelez az elrendelt munká-
latok elvégzésére. 
f) Szövegpontosítás a közterület rendeltetésnek szabályozásával összhangban. 
g) A Kormánynak rendeletben kell megállapítania a tervezési program tartalmi követelményeit a 
pontos feladatellátás és elszámolás érdekében. 
 

A 12. §-hoz 
 

Tekintettel arra, hogy a közterület rendeltetésszerű használatának szabályait az 1. § (4) bekezdése 
határozza meg, indokolt a 2. § fogalmi meghatározásából a közterület rendeltetését tartalmazó 
mondatrész törlése.  
 


