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Hogyan lehet építkezni?
Építtető és barátai az építésjog dzsungelében
(Szereplők: Építtető, tervező, főépítész, szakértő, fedezetkezelő, műszaki ellenőr,
kivitelező, energetikai tanúsító, műszaki vezető, valamint az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóság, s még sokan mások)

Előadó:
Éva Péter
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Főosztály
Építésügyi osztályvezető
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Előzmények

• Bürokráciacsökkentés
o az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
o az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó
intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat
o az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról
szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
• Családi otthonteremtési program
o az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
o a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
• Fogalmak
o az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
o a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm.
rendelet
o az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
o az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
o MÉK és MMK szabályzat
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1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat
az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó
intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy átfogó felülvizsgálatot követően, a lakossági
építkezések sajátosságait kiemelten szem előtt tartva tegyen javaslatot az ügyintézés egyszerűsítésére és
hatékonyabbá tételére az építésügyi igazgatás területén;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. június 30.
Bevezetésre került az egyszerű bejelentés, rövidültek az ügyintézési határidők, csökkent az engedély köteles
építmények köre.
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel együttműködve vizsgálja
felül a tervező építészeti tevékenységének szerepét, jogait és kötelezettségeit, azok szükség szerinti
tisztázása és egyértelműsítése érdekében;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő: 2015. május 31.
A tervezői felelősség megnőtt az építési törvény változásával.
Folyamatban vannak a módosítások a felelőségi körök tisztázására is
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3. felhívja az igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálják meg a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre, illetve azok terveire
vonatkozó rendelkezéseit, és – szükség esetén – tegyenek javaslatot a vonatkozó szerzői jogi szabályozás
módosítására;
Felelős: igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. május 31.
Most van a parlament előtt a szerzői jogi törvény módosítása.
4. az építési beruházások nyomon követhetőségének érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető
minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve – és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnökének bevonásával – dolgozza ki a közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból
megvalósuló építési beruházások előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó egységes módszertani
rendszert, továbbá az építési beruházások minőségének biztosítása érdekében vizsgálja felül a vonatkozó
eljárási szabályokat;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. május 31.
?
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5. felhívja az igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az építésügyi hatósági
eljárásban az állami szerepvállalás erősítése céljából az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvényjavaslat kidolgozása során vizsgálják meg az állami végrehajtás lehetőségét, annak szervezeti,
végrehajtási és forráslehetőségeinek biztosításával;
Felelős: igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. június 30.
Elfogadásra került az új Közigazgatási rendtartási törvény, s annak hatálybalépésével a sajátos
jogintézmények alkalmazásának salátatörvénye is.
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve – és a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával –
a) dolgozza ki az egyablakos e-építésügy részletes koncepcióját és megvalósításának költség- és ütemtervét,
valamint
b) vizsgálja meg a kivitelezés átlátható egységes nyomon követésének feltételeit, és tegyen javaslatot a
szabályozás módosítására, továbbá a kapcsolódó fejlesztések megvalósításának költségvetésére és
ütemtervére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. június 30.
Már működnek ezirányú fejlesztések, a kivitelezések nyomon követése az elektronikus építési naplóval (eépítési napló) már meg is valósult.
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7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve – és a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával – vizsgálja felül a beépítésre szánt területek
tekintetében az építésügyi hatósági eljárásra vonatkozó szabályozást a településrendezési tervek
rugalmasabbá tétele érdekében;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. június 30.
Központi nyilvántartás bevezetésre kerül idén október elsejével.
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve vizsgálja
felül a települések külterületein való építkezés lehetőségeit, különös tekintettel a sajátos
területhasználatokra;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő: 2015. június 30.
Az OTÉK módosításra került, de a Helyi Építési Szabályzatok még nem alkalmazzák az új településrendezési
követelményeket.
A zártkertek megszüntetésére is történtek intézkedések.
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9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a miniszterekkel együttműködve – és a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, valamint a Központi Statisztikai Hivatal elnöke bevonásával – dolgozza ki
a) a korszerű értékalapú, gazdaságélénkítő területrendezési, településfejlesztési és településrendezési
tervezési szakmai koncepciót, valamint a többszintű tervezési és nyilvántartási módszertan javaslatát,
b) az a) pontban foglalt metodika alapján a jogszabályi keretrendszert;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2015. június 30.
Megtörtént a településfejlesztés a településrendezés koncepcionális átgondolása, annak jogszabályai
elfogadásra kerültek. Ezeket kell az önkormányzatoknak átvenniük 2017.10.01-ig.
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10. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve dolgozza
ki
a) a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervezési rendszerének felülvizsgálatát követően annak
korszerű, innovatív eszközöket alkalmazó új módszertanát,
b) az a) pontban foglalt módszertan alapján tegyen javaslatot a Balaton kiemelt üdülőkörzet
tervrendszerére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. június 30.
?
11. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve az
elfogadott közbeszerzési koncepció figyelembevételével dolgozza ki a tervezésre, az építésre és a
kivitelezésre irányuló szakmaspecifikus eljárási szabályelemeket;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő: az új közbeszerzési törvény és végrehajtási jogszabályai kidolgozásához igazodva
A közbeszerzési törvény folyamatos felülvizsgálat alatt van.
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12. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve a
tervpályázati rendszer hatékonyabbá, átláthatóbbá és költségtakarékosabbá tételének , valamint az
építészeti tervek minőség alapú kiválasztásának érdekében vizsgálja felül az építészeti tervek minőség alapú
beszerzési rendszerét és tegyen javaslatot annak átalakítására;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő: az új közbeszerzési törvény és végrehajtási jogszabályai kidolgozásához igazodva
Elfogadásra került a jogszabály a tervpályázati eljárásokról [310/2015. (X. 28.) Korm. Rendelet].
13. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az egységes, országot lefedő főépítészi és
tervtanácsi rendszer megteremtésének érdekében vizsgálja felül és tegyen javaslatot a főépítészi struktúra
és jogállás, valamint a tervtanácsi hierarchia országos szintű egységesítésére, valamint a főépítészi
tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatára;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. június 30.
Kisebb módosítás történt a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben,.
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14. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a Magyar Építészeti Tanács
felállítására, feladat- és hatáskörének meghatározására, tagsági összetételére, céljaira és működési rendjére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő: 2015. március 31.
A MÉTA létrejött a 1221/2015. (IV. 20.) Korm. Határozattal.
15. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Nemzeti Építészetpolitika
kidolgozásáról egy olyan minőségű kiadvány formájában, mely a nemzetközi példákhoz hasonlóan képviseli a
hazai építészet irányelveit;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. március 31.
A Nemzeti Építészpolitikai megalkotásra került 2015 decemberében. Elérhető a http://epiteszetpolitika.hu/
oldalon.
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16. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve –
és a Központi Statisztikai Hivatal elnökének bevonásával – gondoskodjon az állami tulajdonú középület
állomány kataszterének elkészítéséről, valamint a középület-felújítási programmal való összekapcsolásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. június 30.
?
17. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve tegyen
javaslatot a minőségi épített környezet javítása érdekében szemléletformáló és oktatási programok
bevezetésére az óvodától a felsőoktatásig, valamint a megvalósítás időtartamára és ütemtervére .
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. június 30.
?
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1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat
az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó
feladatokról
A Kormány
1. elfogadja az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó
intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat végrehajtását szolgáló, az 1. mellékletben foglalt, az
építésügy átalakítását célzó intézkedési tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv);
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy koordinálja az Intézkedési Terv végrehajtását;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos
3. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter
megkeresésére a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával segítsék elő az Intézkedési Terv
tárcaközi koordinációját, és biztosítsák az intézkedések folyamatos nyomon követését;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: folyamatos
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint a földművelésügyi
minisztert, hogy működjenek együtt az egyes intézkedések végrehajtásához szükséges költségvetési források
tervezése, és azok biztosítása érdekében a rendelkezésre álló források figyelembevételével;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő: folyamatos
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5. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy az Intézkedési Tervben foglalt feladatok
végrehajtásáról készítsenek beszámolót, és azt küldjék meg a Miniszterelnökséget vezető miniszternek;
Felelős: az Intézkedési Tervben felelősként megjelölt érintett miniszterek
Határidő: 2016. május 31.
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 5. pontban foglaltak szerint elkészített
beszámolók alapján készítsen jelentést a Kormány számára az Intézkedési Tervben foglalt feladatok
végrehajtásáról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. október 31.
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1. mel léklet a z 1567/2015. (IX. 4.) Korm. ha tározathoz
Az építésügy átalakítását célzó intézkedési terv
1. A lakossági építkezésekhez kapcsolódó bürokráciacsökkentés
1.1. Az ügyi ntézés hatékonyabbá tétele érdekében az általános építésügyi hatósági hatáskört a jegyzőtől a járási hivatalba kell
integrálni, hogy a z engedélyezési eljárásokban a s zakhatósági közreműködés a z integráció következtében nagymértékben
l ecs ökkenjen, a minek a szervezeti, személyi és forrásigényét, valamint hatásait vi zsgálni kell. Valamennyi járásban legalább egy
építésügyi hatóságot l étre kell hozni.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
i ga zságügyi miniszter
Végrehajtás: jogalkotás, kormányrendelet módosítás
Ha tá ridő: 2016. december 31.
Forrá s : a fi nanszírozás tervezett forrása a központi költségvetés
1.2. Felül kell vizsgálni az Építésügyi Szolgáltatási Pontok helyét, mennyiségét, a l étesítés feltételeit, és javaslatot kell tenni az
i gényekhez igazodó korszerűsítésre.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
Végrehajtás: jogalkotás, kormányrendelet módosítás
Ha tá ridő: 2016. december 31.
Forrá s : a fi nanszírozás tervezett forrása a központi költségvetés
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1.3. A készülő általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény vegye figyelembe az építésügyi - és építésfelügyeleti
hatósági eljárások különleges szabályait, teki ntettel az építésügy társadalomban betöltött kiemelt szerepére.
Fel elős: i gazságügyi miniszter
Mi ni szterelnökséget vezető miniszter
Végrehajtás: jogalkotás, törvény-, kormányrendelet módosítás
Ha tá ridő: 2016. ja nuár 31.
Forrá s : a fi nanszírozás tervezett forrása a központi költségvetés
1.4. A lakossági építkezések támogatása érdekében átlagosnak tekinthető minimum méret meghatározásával egy gyorsabb
eljárásmenet kialakítása indokolt. Legfeljebb 160 m2 ha sznos alapterületű lakóépület (legfeljebb 3 s zint:
pi nce+földszint+tetőtér) építése vagy meglévő lakóépület l egfeljebb 160 m2 ha sznos a lapterületűvé történő bővítése vagy
á ta lakítása esetén, a mennyiben szakhatósági közreműködés, és építésügyi követelmények vi zsgálatán túlmenő s zakkérdés
vi zs gálat nem s zükséges, a z építésügyi hatóságnak tudomásulvételi eljárást kell lefolytatnia.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
Végrehajtás: jogalkotás, törvény, kormányrendelet módosítás
Ha tá ridő: 2016. december 31.
Forrá s : nincs forrásigény

1.5. A lakossági építkezések támogatása és az épített környezetünk minőségének növelése érdekében tájegységi karaktereket
hordozó Nemzeti Mintaterv-katalógust kell kidolgozni, a mely a műszaki dokumentációhoz kapcsolódóan ta rtalmazza a tételes
a nya g és munkaidő ráfordítás kimutatását.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
i ga zságügyi miniszter
Végrehajtás: jogalkotás, törvény, kormányrendelet módosítás
Ha tá ridő: 2016. december 31.
Forrá s : a fi nanszírozás tervezett 100 mi llió forint forrása a központi költségvetés
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1.6. A s za kmai kamarák bevonásával az építési tevékenység végzéséhez kapcsolódó dokumentációk teljes körű, átfogó és
fol ya matos monitoring-felülvizsgálata, a hazai sajátosságokhoz i gazodó Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer
bevezetéséhez kapcsolódóan.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
Végrehajtás: jogalkotás, kormányrendelet módosítás
Ha tá ridő: 2016. december 31.
Forrá s : nincs forrásigény
2. A tervező szerepe, jogai és kötelezettségei
2.1. Az éri ntett szakmai s zervezetek bevonásával ki kell dolgozni a z Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszert és a
hozzá kapcsolódó minimális tervezői díjszabást, a z éri ntett jogszabályok módosítását.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
Ha tá ridő: 2016. december 15.
2.2. Az éri ntett szakmai s zervezetek bevonásával be kell vezetni a kötelező tervezői nyilatkozattételt és a nnak körét, amelynek
s orá n a tervezőnek az egyes tervdokumentációk elkészítésekor nyilatkoznia kell a rról, hogy a tervezés során az elvárható
l egmagasabb minőség figyelembevételével a jogszabályok és a szakmai előírások betartásával já rt el, va lamint a z Építészeti,
Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer alapján a jogszabályban meghatározott ta rtalmú nyilatkozatot kell tennie a rról,
hogy a z építőipari kivitelezés a terveknek megfelelően valósult meg.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
Ha tá ridő: 2016. december 15.
Forrá s : nincs forrásigény
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2.3. Meg kel l határozni a tervezői művezetés kötelező jellegű bevezetésének eseteit és a z építőipari kivitelezés tervezői
fel ügyeletét, i lletve annak s zabályait be kell építeni a z építőipari kivitelezési tevékenységről s zóló 191/2009. (IX. 15.) Ko rm.
rendeletbe, illetve a z egyéb érintett jogszabályokba.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
Ha tá ridő: 2016. december 15.
2.4. Meg kel l határozni a z egyszerűsített e-építési napló tartalmi és alkalmazási követelményeit, és a s zabályokat be kell
építeni a z építőipari kivitelezési tevékenységről s zóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletbe, illetve a z egyéb érintett
jogs zabályokba.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
Ha tá ridő: 2016. december 15.
2.5. Intézkedni kell a generáltervező, a felelős tervező, az építésügyi igazgatási szakértő, a beruházás -lebonyolító
i ntézményének (fogalmának és feladatainak) meghatározásáról, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és egyéb érintett jogszabályokban történő szabályozásáról.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
Ha tá ridő: 2016. december 15.
2.6. Meg kel l határozni a tervezési szerződés kötelező tartalmi elemeit és gondoskodni kell azoknak a z épített környezet
a l akításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és egyéb érintett jogszabályokban történő szabályozásáról
kül önös tekintettel
a ) a s zerzői jogi kérdésekre,
b) a z építmény kivitelezési dokumentációjára,
c) a terveknek megfelelő bekerülési költségekre,
d) jel entős eltérés vi zsgálatának lehetőségére, s zankcionálására.
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Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
Ha tá ridő: 2016. december 15.
2.7. Az éri ntett szakmai s zervezetek bevonásával ki kell alakítani a tervezőket és a teljes építési beruházási folyamatot és az
üzemeltetést érintő szakmafelügyeleti rendszert, és ehhez kapcsolódóan ki kell dolgozni a tervező - és szakértő mérnökök,
va l a mint építészek s zakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény és a z érintett jogszabályok módosítását.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
Ha tá ridő: 2016. december 15.
Forrá s : nincs forrásigény
2.8. Az éri ntett szakmai s zervezetek bevonásával ki kell alakítani a tervezőkre és az építőipari kivitelezőkre vonatkozó
felelősségbiztosítási keretrendszert. A fel elősségbiztosítás kereteinek és elemeinek meghatározását követően el kell végezni a
s zükséges jogszabály-módosításokat.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Ha tá ridő: a keretrendszer kialakítása tekintetében 2016. december 31.
a jogs zabály módosítások tekintetében 2017. december 31.
2.9. Fel ül kell vi zsgálni az európai uniós projektekhez kapcsolódó arculati kézikönyvet és a nnak megfelelően i ntézkedni kell a
közpénzből megvalósuló épületeken és köztereken a felelős tervező nevének feltüntetési l ehetőségéről.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
Ha tá ridő: 2016. december 15.
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3. Szerzői jogi szabályozás építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire
3.1. A Szel lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával meg kell határozni a nemzeti tervvagyonba tartozó
tervdokumentációk körét, a melyek tekintetében – a jogszerzés időpontjában hatályos s zerzői jogi jogszabályoknak megfelelően
– a s zerzői va gyoni jogokat a z állam gyakorolja, és ki kell jelölni a nemzeti tervva gyonnal kapcsolatos engedélyezési jogot
gya korl ó szervezetet.
Fel elős: i gazságügyi miniszter
Mi ni szterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Ha tá ridő: 2016. má rcius 31.
3.2. A Szel lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával meg kell vi zsgálni az építészeti alkotásokkal kapcsolatos,
szerzői jogi szempontból lényeges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszer felállításának lehetőségét, kül ön figyelemmel
a nnak más releváns nyilvántartási rendszerrel va ló összekapcsolásának l ehetőségére is.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
Ha tá ridő: 2016. má rcius 31.

3.3. A Szel lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával
a ) meg kell vi zsgálni a s zerzői jogról s zóló 1999. évi LXXVI. törvény 41/A. § (1) bekezdése szerint árva műnek minősülő
építészeti alkotások átdolgozásának a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala általi engedélyezésére vona tkozó szabályozási
l ehetőségeket, és ha az ilyen típusú engedélyezés a z i rányadó nemzetközi és európai uniós előírások alapján lehetséges, ki ke ll
dol gozni ennek feltételeit,
b) meg kell vi zsgálni a munkaviszonyban létrehozott művekkel kapcsolatban a szerzői jogról s zól ó 1999. évi LXXVI. törvény 30.
§-a a lapján megszerzett szerzői va gyoni jogok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó l ehetőségeket, különös tekintettel a
bírós ági cégeljárásról és a végelszámolásról s zóló 2006. évi V. törvény 119. § (1) bekezdése szerinti va gyonrendezési eljárás
a l kalmazhatóságának kérdésére, és s zükség esetén módosítani kell, va gy ki kell egészíteni a szabályozást,
c) ja va slatot kell kidolgozni az építésüggyel kapcsolatos szerzői jogi kérdésekre vonatkozó társadalmi jogtudatosság növelése
érdekében s zükséges intézkedésekre,
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d) meg kell vi zsgálni a tervpályázati eljárások szabályairól s zóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet tervpályázatok
fel használására vonatkozó rendelkezéseinek a s zerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény s zabályainak megfelelő
módosításának szükségességét
Fel elős: i gazságügyi miniszter
Mi ni szterelnökséget vezető miniszter
Ha tá ridő: 2016. má rcius 31.
4. A közepes és nagy léptékű, közpénzből illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások támogatása
4.1. El kell készíteni az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer kötelezően alkalmazandó egységes
módszertanát a közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló beruházások tekintetében,
kül önös tekintettel
a ) a mi nimálisan 35 napos ajánlattételi határidő biztosítására az ajánlattevői kör s zámára,
b) a ki választás kötelező elemeinek bővítésére a tételes á razott költségvetéssel,
c) a rra , hogy a z építőipari kivitelező kiválasztása folyamatának megkezdését előzze meg az építtetőt képviselő építési műszaki
el l enőr megbízása,
d) a beruházás-lebonyolítói jogosultság visszaállítására.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
Ha tá ridő: 2016. ja nuár 1.
4.2. A reá lis költségbecslési a datok támogatása érdekében az ÉMI Építésügyi Mi nőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
bevonásával ki kell dolgozni és üzemeltetni kell a kötelező, tételre bontott költség-adatszolgáltatást.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
Ha tá ridő: 2016. ja nuár 1.
Forrá s : központi költségvetés, évi 50 mi llió forint
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4.3. Ös s ze kell állítani az építőanyagokra, építéstechnológiákra, építészeti programokra és épületszerkezetekre vonatkozó
szabványlistát, érvényben levő s zabvány hiányában pedig ki kell dolgozni műszaki irányelveket, tová bbá a z építési beruházások
teki ntetében biztosítani kell az előkészítés és l ebonyolítás minőségi megvalósításának ellenőrzését, nyomon követését az
építésüggyel összefüggő s zabvány vonatkozásában, az ÉMI Építésügyi Mi nőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Ha tá ridő: 2017. ja nuár 1.
4.4. Létre kell hozni a 2014–2020-as európai uniós programozási időszak fejlesztési forrásainak hatékonyabb felhasználásának,
va l a mint a gazdaságos és fenntartható üzemeltetés érdekében egy Nemzeti Beruházás-előkészítési Alapot.
Fel elős: nemzetgazdasági miniszter
Mi ni szterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
Ha tá ridő: 2017. ja nuár 1.
5. Az építésügyi hatósági eljárásban az állami végrehajtás lehetőségének biztosítása
5.1. Meg kel l teremteni a végrehajtást foganatosító hatóság számára a végrehajtási költség l egalább részbeni előlegezésének
l ehetőségét. Létre kell hozni a végrehajtási költség előlegezését biztosító pénzügyi alapot, a melynek célja a forráshiány miatt
mega kadó végrehajtási eljárások lefolytatásának elősegítése előlegezés útján; elő kell készíteni a z alappal kapcsolatosan a
s zükséges jogszabály-módosításokat.
Fel elős: i gazságügyi miniszter
Mi ni szterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Ha tá ridő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény kodifikációjához i gazodva
Forrá s : központi költségvetés
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5.2. Mi nden tárcának fel kell mérnie a feladatkörébe tartozó hatósági eljárások tekintetében a végrehajtás foganatosításának
eredményességét, melyről beszámolót kell készíteniük a z i gazságügyi miniszter részére a z á ltalános közigazgatási rendtartásról
s zól ó törvény végrehajtási rendelkezéseinek kidolgozásához.
Fel elős: i gazságügyi miniszter
mi niszterelnökséget vezető miniszter
bel ügyminiszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
föl dművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Ha tá ridő: 2015. november 30.
5.3. Az 5.1. pontban meghatározott alap s zámára a 2017. évi központi költségvetésben, majd ezt követően folya matosan forrást
kell tervezni.
Fel elős: nemzetgazdasági miniszter
Végrehajtás: költségvetési tervezés
Ha tá ridő: 2017. évi és a z azt követő évek központi költségvetésének tervezése s orán
6. Az E-építési koncepcióban foglaltak megvalósítása
6.1. Ja va slatot kell tenni a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével – a
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság bevonásával – az építésügyi közigazgatási eljárások elektronizálásához szükséges
jogszabályi környezet módosítására.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
bel ügyminiszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
Ha tá ridő: 2015. december 31.
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6.2. Létre kell hozni a z i nnovatív, szolgáltató szemléletű, felhasználóbarát építésügyi közigazgatási eljárások elektronizálását
tá mogató E-építési keretrendszert a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.
közreműködésével, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság bevonásával.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
bel ügyminiszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
Ha tá ridő: a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Progra mhoz (KÖFOP) igazodva,
Forrá s : a KÖFOP 2014–2020 keretein belül tervezett
6.3.1 Létre kell hozni a z E-építési keretrendszert kiszolgáló, az építésügyi adatgyűjtést és megjelenítést támogató 3D
Magyarország rendszert, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével és a
föl dmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala bevonásával.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
föl dművelésügyi miniszter
Ha tá ridő: a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Progra mhoz (KÖFOP) igazodva
Forrá s : a KÖFOP 2014–2020 keretein belül tervezett
6.4. Az E-építési keretrendszer és a 3D Ma gyarország s zolgáltatásainak hatékony használata érdekében meg kell valósítani a
felhasználói kör képzését, továbbképzését, tájékoztatását, szemléletformálását szolgáló programot, a Lechner Tudásközpont
Terül eti, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
Ha tá ridő: a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Progra mhoz (KÖFOP) igazodva
Forrá s : a KÖFOP 2014–2020 keretein belül tervezett
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7. Új területrendezési, településfejlesztési és -rendezési tervrendszer
7.1. Ki kel l dolgozni a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök egymásra épülő rendszerének hatékonysága, a
2014–2020-a s európai uniós programozási időszakban megvalósuló fejlesztések elősegítése, a Modern Városok Program
támogatása, va l a mint az ágazati célok területi koordinációja érdekében
a ) a területrendezési tervek egy i dőben történő készítésének és elfogadásának jogszabályi feltételeit,
b) a területrendezési tervek és településrendezési eszközök új tartalmi követelményrendszerét összhangban a terület - és
tel epülésfejlesztési tervezéssel,
c) a közösségi tervezés és a lakosság véleményezésbe történő bevonása ösztönzésének új, hatékony módszertanát.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
bel ügyminiszter
i ga zságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
föl dművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
honvédelmi miniszter
Ha tá ridő: 2015. december 15.
Forrá s : nem igényel forrást
7.2. Az egys éges, egymásra épülő tervhierarchia megteremtése érdekében el kell készíteni a területrendezési tervek
módosításához a településrendezési tervezéssel szinkronban lévő, adattartalmában módosított állami ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázist, az állami topográfiai térképi adatbázist az állami távérzékelési adatbázist és ezek i ngyenes szolgáltatását a
tervezéshez.
Fel elős: földművelésügyi miniszter
Mi ni szterelnökséget vezető miniszter
bel ügyminiszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
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a forrá s biztosítása tekintetében: nemzetgazdasági miniszter
Ha tá ridő: 2016. június 30.
Forrá s : 200 mi llió forint forrás biztosítása a központi költségvetésből, a Földművelésügyi Mi nisztérium fejezetében
7.3. A 2014–2020-a s európai uniós programozási i dőszakra megfogalmazott, átfogó fejlesztések területi megalapozása, valamint
a Modern Városok Program támogatása érdekében, összhangban az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval
a ) el kell készíteni a z új tervezési rendszerben a z ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét,
b) a z a ) a lpontban foglalt feladat végrehajtásával párhuzamosan koordinálni és finanszírozni kell a megyei területrendezési
tervek módosítását,
c) bi ztosítani kell az új tervezési rendszerben készülő területrendezési tervek, va lamint a településfejlesztési dokumentumok és
a tel epülésrendezési eszközök egységes digitális felületen történő egyeztetését a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti é s
Informatikai Nonprofit Kft. bevonásával,
d) a z a )–c) alpontban foglalt feladatok ellátásához gondoskodni kell a 2016. évi központi költségvetés terhére 550 mi llió forint, a
2017. évi központi költségvetés terhére 350 mi llió forint többletforrás biztosításáról.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
bel ügyminiszter
föl dművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Ha tá ridő: az a )–b) alpont tekintetében: 2017. december 15.
a c) a l pont tekintetében: 2016. december 15.
a d) a l pont tekintetében: folyamatos
Forrá s : 900 mi llió forint forrás a központi költségvetésből
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7.4. Ma gya rország versenyképességének növelése, a 2014–2020-a s európai uniós programozási időszak forrásainak hatékony
fel használása, a fejlesztések á tláthatóságának biztosítása és a szabályozások gyorsítása érdekében
a ) gondoskodni kell a Dokumentációs Központnak az új tervezési rendszerben készülő területrendezési tervek és
településrendezési eszközök közhiteles digitális kezelésére és a datszolgáltatásra, va lamint a településfejlesztési koncepciók és
i ntegrált településfejlesztési s tratégiák gyűjtésre és a datszolgáltatásra alkalmassá tételéről a Lechner Tudásközpont Terület i,
Építés zeti és Informatikai Nonprofit Kft. útján,
b) ki kell alakítani az ágazati és önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéstámogató Nemzeti Fejlesztési Potenciál
Térképet és adatbázist a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. útján,
c) a z a ) és b) a lpontban megfogalmazott feladatok ellátásához gondoskodni kell a 2016. évi központi költségvetés terhére 50
mi l lió forint, a 2017. évi központi költségvetés terhére 60 mi llió forint forrás biztosításáról.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
bel ügyminiszter
a forrá sok biztosításáért: nemzetgazdasági miniszter
Ha tá ridő: a) és b) alpont esetében 2017. december 15.
c) a l pont esetében azonnal, illetve a 2017. évi költségvetés tervezése s orán
Forrá s : 110 mi llió forint a központi költségvetésből
7.5. A l a kossági építkezések és befektetői beruházások rugalmas megvalósulásának elősegítése, valamint Magyarország III.
Nemzeti Energia-hatékonysági Cselekvési Tervének településrendezési támogatása érdekében ki kell dolgozni
a ) a családi házas lakóterületek tel epülésrendezési s zabályozási tartalmának egyszerűsítését,
b) a gazdasági területekre vona tkozó településrendezési keretszabályokat és alkalmazásuk eljárási rendjét,
c) a mérnöki létesítmények tel epüléskép-védelmi véleményezési eljárásának részletszabályait,
d) a Helyspecifikus Településklimatológiai Vizsgálat, va l amint a klímatudatos településrendezés gyakorlati módszertanát és a z
i nfokommunikációs, hírközlési mérnöki és különleges építmények elhelyezésének települési s zabályozásának módszertanát a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság bevonásával.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
föl dművelésügyi miniszter
Ha tá ridő: 2015. december 15.
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7.6. Ki kel l dolgozni a települési önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és településrendezési eszközei
el készítéséhez s zükséges, a z állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, az állami topográfiai térképi adatbázis, és az
állami távérzékelési adatbázis díjmentességét biztosító jogszabályi és finanszírozási feltételeket.
Fel elős: földművelésügyi miniszter
Mi ni szterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
bel ügyminiszter
Ha tá ridő: 2016. június 30.
Forrá s : 3 mi lliárd forint forrás a 2017. évi és 3 mi lliárd forint forrás a 2018. évi központi költségvetésből a Földművelésügyi
mi nisztérium fejezetében
7.7. A Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal, a Smart City és a Modern Városok fejlesztési programmal, i l letve a z előkészítés
a l att l évő Nemzeti Tájstratégiával összhangban ki kell dolgozni
a ) a Nemzeti Településpolitikát,
b) a Nemzeti Településpolitika Cselekvési Programját.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
bel ügyminiszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
emberi erőforrás miniszter
föl dművelésügyi miniszter
Ha tá ridő: az a ) alpont tekintetében 2016. június 30.
a b) a l pont tekintetében 2017. június 30.
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8. Külterületen történő építési lehetőségek rendezése
8.1. A kül területen történő építkezéseknek a Nemzeti Településpolitikával összhangban lévő, a mezőgazdasági termelést
tá mogató, a települések fejlődését előremozdító, a hagyományos építészeti értékek és hagyományos tájhasználat megőrzését
lehetővé tevő és a külterületi építkezések rendezetlen viszonyait komplex módon kezelő támogatása és s zabályozása
érdekében
a ) el kell készíteni a településfejlesztési és településrendezési s zempontú á tfogó Országos Külterületi Beépítés -katasztert,
b) bi ztosítani kell a 2016. évi központi költségvetés terhére 500 mi llió forint forrást az a ) alpont s zerinti Ors zágos Külter ületi
Beépítés-kataszter elkészítésére.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
föl dművelésügyi miniszter
i ga zságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
honvédelmi miniszter
a forrá sok biztosításáért: nemzetgazdasági miniszter
Ha tá ridő: az a ) alpont tekintetében 2016. december 15.
a z b) a lpont tekintetében 2016. ja nuár 1.
Forrá s : 500 mi llió forint a központi költségvetésből
8.2. Ma gya rország a dottságainak és településfejlesztési potenciáljának hosszú távú biztosítása érdekében ki kell dolgozni a
külterületi beépítési módok egyedi adottságaihoz alkalmazkodó szabályozási javaslatot, a tervekhez szükséges jelkulcs- és
foga lomrendszert.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
föl dművelésügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Ha tá ridő: 2016. december 15.
30.dia

8.3. A kül területeken élő családok és ott működő családi gazdaságok és vá llalkozások segítése érdekében ki kell dolgozni a
Magyarországi Tanyák és Zártkertek Programot.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
bel ügyminiszter
föl dművelésügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Ha tá ridő: 2017. június 30.
9. A balatoni fejlesztéseket támogató új tervrendszer

9.1. A Ba l aton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervrendszerének átláthatóbbá és költséghatékonyabbá tétele érdekében
meg kell teremteni a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervezés területrendezési tervbe történő i ntegrálásának
és egyszerűsítésének jogszabályi feltételeit.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi minisztérium
nemzetgazdasági miniszter
bel ügyminiszter
föl dművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
Ha tá ridő: 2015. december 15.
9.2. A Ba l aton kiemelt üdülőkörzet területén, a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló fejlesztések,
kül önösen a kerékpárutak, a védművek, a zöldterületek, a parti s étányok és a cs ónakkikötők összehangolt fejlesztésének területi
mega lapozása, a települési szabályozás gyorsítása és egyszerűsítése érdekében, összhangban a Balaton Településfejlesztési
Koncepciójával és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Programjával
a ) el kell készíteni a Balaton kiemelt üdülőkörzet új területrendezési tervét,
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b) a z éri ntett minisztereknek a szakterületükön kezelt s zak-adatállományukból a Balatont érintő információk tekintetében
gondoskodniuk kell naprakész a datszolgáltatás biztosításáról a Mi niszterelnökséget vezető miniszter részére a z a ) alpontban
fogl altak teljesítéséhez,
c) bi ztosítani kell a 2016. köl tségvetési évben 350 mi llió forint, a 2017. évben 165 mi llió forint forrást a Miniszterelnöksé g
fejezetében a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elkészítéséhez és a b) alpontban foglalt adatszolgáltatás ok
fel tételeinek megteremtéséhez.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
bel ügyminiszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
föl dművelésügyi miniszter
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Ha tá ridő: az a ) alpont tekintetében 2017. december 15.
a b) a l pont tekintetében 2016. június 30.
a c) a l pont tekintetében a zonnal, illetve a 2017. évi költségvetés tervezése s orán
10. Az építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzések szakmaspecifikus eljárási szabályelemei
10.1. Ki kel l dolgozni az új közbeszerzési rendszer építési beruházásokra, va l amint azokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
s zol gáltatásokra vonatkozó végrehajtási rendeletét.
Ha tá ridő: a közbeszerzésekről szóló új törvény elfogadáshoz igazodva
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
i ga zságügyi miniszter
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11. Az építészeti tervek minőség alapú kiválasztási rendszere
11.1. Meg kel l vi zsgálni a korszerűsítés érdekében az építészeti minőség, a legnagyobb hozzáadott érték, a fenntarthatóság és
ga zdaságosság elveit előtérbe helyezve az építészeti tervek minőség alapú kiválasztási rendszerének jogszabályi környezetét.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
Ha tá ridő: 2016. december 31.
12. Főépítész és tervtanács
12.1. Az épített környezet minőségének országos biztosítása érdekében
a ) l étre kell hozni az 59 építésigazgatási s zervezettel rendelkező járásközpontban az állami főépítészi hálózatot és a z általuk
működtetett, rendszeresen ülésező tervtanácsot,
b) a kiemelt jelentőségű területeken önálló főépítészi státuszt kel l biztosítani,
c) a – járási, megyei, kiemelt és országos szintű – állami főépítészek rendszeresen ülésező tervtanácsot működtessenek,
d) kors zerűsíteni kell a főépítészi továbbképzési és vizsgarendszert,
e) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások tervtanácsi támogatására fel ül kell vi zsgálni a vonatkozó
jogs zabályokat,
f) a s za kmai ga ranciák megtartása és kibővítése mellett korszerűsíteni kell a főépítészek és a tervtanácsok működésének
szakmai és eljárási szabályait, a z éri ntett s zakmai szervezetek bevonásával.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési mi niszter

33.dia

Ha tá ridő: az a ) és b) pont tekintetében a működési egyszeri költség a zonnal, majd minden évben
a c) pont tekintetében 2016. ja nuár 1., ma jd minden évben
Forrá s : az a ) és b) pont tekintetében működési egys zeri költség 310 mi llió forint, majd 2016-tól évi 740 mi llió forint. központi
köl tségvetésből
c) a l pont tekintetében évi 175 mi llió forint a központi költségvetésből
12.2. Ki kell alakítani a főmérnöki rendszert a mely tá mogatja a főépítész és a polgármesterek munkáját, va lamint a 2014–2020a s európai uniós források hatékony felhasználását.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
Ha tá ridő: 2016. ja nuár 1.
13. Állami középület-állomány kataszterének létrehozása
13.1. Az állami középület-kataszter létrehozása, fenntartható működtetése, valamint megbízható és naprakész adatokkal való
folyamatos feltöltése érdekében – l ehetőség s zerint Európai Uniós fi nanszírozási keretek között – meg kell teremteni
a ) a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. á ltal fejlesztendő térinformatikai rendszer
működését és adatokkal való feltöltését tá mogató jogszabályi hátteret,
b) a 2D a l apú tervadatbázis rögzítését,
c) a Nemzeti BIM (Building Information Modelling) szabvány l étrehozását.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
Ha tá ridő: 2015. december 31.
Forrá s : Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 2014–2020 keretein belül tervezett
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13.2. Az á l lami középület-kataszter létrehozása, va lamint fenntartható működtetése érdekében jogszabályban biztosítani kell a z
állami középület-kataszter és az elektronikus formában feldolgozható tulajdoni lapok adatbázisa közötti naprakész
informatikai adat-kapcsolat l ehetőségét.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
föl dművelésügyi miniszter
Ha tá ridő: 2015. december 31.
13.3. Az á l lami középület-kataszter létrehozása, va lamint fenntartható működtetése érdekében jogszabályban biztosítani kell a z
á l lami középület-kataszter és a Központosított Címregiszter közötti naprakész informatikai adatkapcsolat lehetőségét.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
bel ügyminiszter
föl dművelésügyi miniszter
Ha tá ridő: 2015. december 31.
13.4. Meg kel l teremteni a z ÉMI Építésügyi Mi nőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. á ltal üzemeltetett Nemzeti Épület
Energetikai Rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettség jogszabályi hátterét, va lamint a z á llami középület-kataszteren
bel ül kialakítandó a datbázisok és l étesítménygazdálkodási rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében
jogs zabályban biztosítani kell a z állami középület-kataszter és a Nemzeti Épület Energetikai Rendszer közötti naprakész
informatikai adat-kapcsolat lehetőségét.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
Ha tá ridő: 2015. december 31.
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13.5. Az á l lami középület-kataszter létrehozása, va lamint fenntartható működtetése érdekében jogszabályban biztosítani kell a z
á l lami középület-kataszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti informatikai adat-kapcsolat lehetőségét.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
Ha tá ridő: 2015. december 31.
14. Tér- és környezetkultúra nevelés, szemléletformálás
14.1. Gondoskodni kell a Nemzeti építészetpolitika dokumentumban megfogalmazott értékek népszerűsítéséről.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
Ha tá ridő: folyamatos

14.2. Az épített és természeti környezetünk minősége és az általános építészeti kultúra népszerűsítése érdekében pályázati
jel leggel elérhető civil támogatási alapot kell létrehozni öná lló költségvetési soron.
Fel elős: nemzetgazdasági miniszter
Mi ni szterelnökséget vezető miniszter
Ha tá ridő: azonnal és a tárgyévi költségvetésben évente
Forrá s : 2016. ja nuár 1-től évi 100 mi llió forint a központi költségvetésből a Mi niszterelnökség fejezetében
14.3. Ki kel l dolgozni és országos szinten be kell vezetni a települési „Szép utca” programot.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
Ha tá ridő: 2016. ja nuár 31.
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14.4. A nemzeti köznevelésről s zóló 2011. évi CXC. törvény és a z egyéb érintett jogszabályok felülvizsgálatát követően egységes
koncepciót kell kidolgozni a tér- és környezetkultúra és környezetesztétika témájának az alapoktatásban történő
megerősítésére, kül önös tekintettel
a ) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és a lkalmazásáról s zóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet felülvizsgálatával a
téri nevelést érintő témák beemelésére a műveltségi területek fejlesztési feladatai közé,
b) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről s zóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet felülvizsgálatával a téri
nevelést érintő témák beépítésére a kerettantervek tematikus egységeibe,
c) a ta nórán kívüli, téri nevelést elősegítő foglalkozások megszervezésére,
d) a pedagógusképzést folytató i ntézmények képzési programjai részére a téri- és környezetkultúra oktatását célzó tananyag
fejl esztésére, az építészeti felsőoktatásban szükséges tananya gok, taneszközök készítésére,
e) útmutató kidolgozására az óvodák, általános i skolák és középiskolák építészeti, ergonómiai követelményeinek kialakításához ,
f) tema tikus programokhoz, módszertanokhoz, óratervekhez, pályázatokhoz, tanulmányi kirándulásokhoz kapcsolódó, átfogó
progra mcsomag kidolgozására.
Fel elős: emberi erőforrások minisztere
i ga zságügyi miniszter
Mi ni szterelnökséget vezető miniszter
Ha tá ridő: 2017. december 31.
14.5. Átfogó, a s zakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt érintő felülvizsgálatot követően, a gyakorlati igényekhez
igazodóan, programtervet kell kidolgozni az építőipari szakoktatáshoz ka pcsolódóan.
Fel elős: nemzetgazdasági miniszter
Mi ni szterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Ha tá ridő: 2016. december 31.
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14.6. A tervezői tevékenység piacképességének növelése érdekében és a z építészmérnöki tevékenységen belül lezajlott
na gymértékű szakosodási folyamatokra tekintettel, a Ma gyar Építészképző Intézmények Fóruma bevonásával az építészeti
felsőoktatást és az építészeti szakmagyakorlás jogosultsági kereteit korszerűsíteni kell:
a ) a z építészképző intézmények bevonásával a z osztatlan építészmérnök képzés mellett a társadalmi piaci és s zakmai
el vá rásoknak megfelelően kerüljenek kialakításra az építész képzéseken belül a vá lasztható s pecializációk,
b) a ka marák bevonásával ki kell dolgozni, az egyes szakterületekre képzett építészmérnök s zakemberek megfelelő tervezési
jogos ultsághoz jutásának feltételeit.
Fel elős: emberi erőforrások minisztere
Mi ni szterelnökséget vezető miniszter
Ha tá ridő: 2015. október 31.
15. Nemzeti Tervezési és Építésügyi Fogalomtár
15.1. Az építésügyi beruházásokkal kapcsolatos gyorsabb tervezési-egyeztetési tevékenység érdekében s zakmai
munkacsoportot kell létrehozni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság bevonásával és ennek keretein belül ki kell dolgozni a
terül eti tervezéssel és építésüggyel kapcsolatos digitális, a nyilvánosság számára hozzáférhető Nemzeti Tervezési és Építésügyi
Fogalomtárat, a mely a lapját képezi a z egységes jogszabályi fogalomhasználatnak.
Fel elős: Mi niszterelnökséget vezető miniszter
i ga zságügyi miniszter
bel ügyminiszter
nemzeti fejlesztési mi niszter
föl dművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Ha tá ridő: 2016. június 30.
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Az Egyszerű bejelentés bevezetésének lépései:
Megjelent fontosabb jogszabályok
• egyszerű bejelentés I (2016 első félév, őskor)
• egyszerű bejelentés II (2016 második félév középkor)
• egyszerű bejelentés III (2017 év, újkor)

I.: 2016-ban még megjelent az egyszerű bejelentés. A terv
egyszerű volt, de építéshatósági „kontroll” volt mögötte.
II.: Az év második felére eltűnt a hatósági kontroll, de a
szükséges tervdokumentáció összetettebbé vált.
III.: 2017-ben kiterjesztésre került az egyszerű bejelentés, s
a felelősségi és biztosítási kérdések is tisztázódtak.
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Egyszerű bejelentés I.
Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel
összefüggésben történő módosításáról szóló 2015. évi
CCXII. törvény - Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása és
a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

(Hatályos: 2016 01.01.)
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