
Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került
letöltésre.

A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!
energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

Teljeskör" szolgáltatást nyújtunk társasházak és családi házak építése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendel!ink igénye
szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú
építését.

Célkit"zésünk, hogy Megrendel!ink részére - a modern kor igényeinek
megfelel! - korszer" épít!anyagokból energiatakarékos épületek
gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági
tanácsaink alapján. Generálkivitelez!i tevékenységünk során a családi házak,
társasházak építése energiatakarékos épít!anyagok felhasználásával és
korszer" technológiák alkalmazásával történik.

A házépítés kalkulátor használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett
családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és
magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes m"szaki felmérésen
alapuló energetikai koncepciót és energetikai tanúsítványt készítünk.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia
megtakarítást eredményezhet: építészet, gépészet, villany, víz,
energiabeszerzés és az emberi tényez!. Energiatakarékosságot
eredményez! javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és
megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés
meghozatalát, így Ön valóban a legkedvez!bb energetikai beruházást
valósíthatja meg.

Energia kontroll rendszerünk megtakarítást biztosít az adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelete

egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

k) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

i) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés c) és

p) pontjaiban, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f) és

o) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

f) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 1/A. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az Éhk. 1/B. melléklet BARANYA MEGYE alcímet követõ 2. pontja, GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE
alcímet követõ 6. pontja, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE alcímet követõ 8. és 11. pontja, NÓGRÁD MEGYE alcímet
követõ 5. pontja, valamint PEST MEGYE alcímet követõ 14. pontja.

2. Az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a
a következõ e)–h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)

„e) becsült gazdasági élettartam: épület esetében jogszabályban, vagy az építtetõ által a tervezési programban
megadott idõtartam, az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott épületelem esetében jogszabályban, szabványban, teljesítménynyilatkozatban vagy megfelelõség
igazolásban meghatározott idõtartam;
f) költségoptimalizált szint: az energiahatékonyság azon szintje, amely egy épület, vagy valamely az épületek
energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló rendeletben meghatározott épületelem becsült gazdasági
élettartama folyamán a legalacsonyabb költséget eredményezi a 7. § (4) bekezdése szerinti számítás alapján;
g) önálló rendeltetési egység: az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló kormányrendeletben
meghatározott fogalom;
h) épület energiahatékonysága: az épület szokásos használatához kapcsolódó energiaszükséglet számított vagy mért
mennyisége, amely többek között magába foglalja a fûtéshez, a hûtéshez, a szellõztetéshez, a melegvíz-ellátáshoz
szükséges energiát.”
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4. § (1) Az R1. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az 5. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel az energetikai tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) alátámasztó

számítást az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Rend.)

alapján kell elkészíteni.

(2) Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetésérõl az építtetõ gondoskodik a használatbavételi engedély

kiadását követõ 90 napon belül.”

(2) Az R1. 3. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel

kell tüntetni az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai minõség szerinti besorolását, amennyiben

a tanúsítvány rendelkezésre áll.”

(3) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történõ

tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – készült szerzõdés

tartalmazza

a) annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,

b) a vevõ vagy bérlõ nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól

átvette.”

(4) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történõ

tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – készült szerzõdés

tartalmazza

a) annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,

b) a tanúsítvány azonosító kódját, és

c) a vevõ vagy bérlõ nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól

vagy a bérbeadótól átvette.”

(5) Az R1. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az épület közönség számára nyitva álló helyiségének jól látható helyére ki kell függeszteni a tanúsítvány

– 1. melléklet szerinti – összefoglaló lapját

a) az 1. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott épület, és

b) a tanúsítvánnyal rendelkezõ 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületû közhasználatú, kereskedelmi, szolgáltató

és raktár, közösségi szórakoztató vagy kulturális rendeltetésû épület

esetében.”

5. § (1) Az R1. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Önálló rendeltetési egység tanúsítványa kiállítható

a) az épület egészére vonatkozó tanúsítvány alapján, a tanúsítandó önálló rendeltetési egység épületben levõ

helyzetének, tájolásának és eltérõ adottságainak figyelembe vételével,

b) ugyanabban az épületben található, azonos rendeltetésû, elrendezésû és azonos méretû és energetikai jellemzõjû

épületelemekkel rendelkezõ önálló rendeltetési egység tanúsítványa alapján, vagy

c) másik azonos rendeltetésû, elrendezésû és azonos méretû és energiahatékonyságú, azonos épületelemekkel

rendelkezõ épület vagy önálló rendeltetési egység tanúsítványa alapján, ha a tanúsító az azonosságról

meggyõzõdött.”

(2) Az R1. 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A tanúsítvány 1. melléklet szerinti összefoglaló lapján az egyéb megjegyzések között fel kell tüntetni, hogy

a tanúsítvány a 3. § (1) bekezdése szerinti számítás vagy energiafogyasztási adatok alapján, illetve részletes vagy

egyszerûsített módszerrel készült. Amennyiben az egyszerûsített és a részletes módszer felváltva került alkalmazásra,

akkor a módszert az egyes részszámításokra vonatkozóan is meg kell határozni.”

6. § Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az épületben meglévõ fûtési és légkondicionáló rendszerre felülvizsgálati igazolás készült, a tanúsítás során

annak eredményét tényként kell figyelembe venni.”
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7. § Az R1. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A tanúsítvány javaslatot tartalmaz az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának

költségoptimalizált szintjére vagy költséghatékony növelésére, kivéve, ha az épület vagy az önálló rendeletetési

egység energiahatékonyságának költséghatékony növelésére nincs ésszerû lehetõség a Rend.-ben meghatározott

követelményekhez képest.”

8. § Az R1. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott javaslatban fel kell tüntetni

a) a határoló szerkezetek jelentõs felújításával vagy az épületgépészeti rendszerek korszerûsítésével járó mûszakilag

megvalósítható intézkedéseket,

b) a határoló szerkezetek vagy az épületgépészeti rendszerek kisebb felújításával járó mûszakilag megvalósítható

intézkedéseket, és

c) az épület energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelményeket.

(2) A tanúsítvány tartalmazhat további információt a megújuló energia felhasználás mennyiségére, az ajánlások

megvalósításának lehetséges lépéseire vonatkozóan, továbbá tájékoztatást a támogatási és finanszírozási

programokról.

(3) A tulajdonos kérésére az adott épület gazdasági élettartama alatti költséghatékonysági számítás is készíthetõ

a) az MSZ EN 15459 szabványban leírt vagy azzal egyenértékû módszerrel, vagy

b) az Európai Bizottság 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott módszertan szerint.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti számításban a legalacsonyabb költséget az energiához kapcsolódó befektetési

költségek, a karbantartási és üzemeltetési költségek (ezen belül az energiaköltségek és -megtakarítások, az épület

fajtája és adott esetben az elõállított energiából származó bevételek), valamint az ártalmatlanítási költségek

figyelembevételével kell meghatározni.

(5) Amennyiben a tanúsítvány javaslata nem tartalmaz költséghatékonysági számítást, a tanúsítványban fel kell

tüntetni, hol kaphat a tulajdonos, illetve a bérlõ további információt a felújítások gazdaságosságára és

megvalósítására.”

9. § Az R1. 8. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Középületek energetikai jellemzõinek tanúsításakor harmonizált európai uniós tanúsítási rendszer is

alkalmazható. Az így kiállított tanúsítvány 1. melléklet szerinti összefoglaló lapján fel kell tüntetni, hogy a tanúsítvány

mely rendszer alapján készült.”

10. § Az R1. a 9. §-t követõen a következõ alcímmel és 9/A. §-sal egészül ki:

„A tanúsítvány minõségellenõrzése

9/A. § (1) A tanúsító a tanúsítványt az építésügyet irányító miniszter által kidolgoztatott elektronikus program

segítségével állítja ki. A kiinduló adatok és a számszaki elõellenõrzést követõen a program egyedi tanúsítvány

azonosító kódot generál. A tanúsító ezzel az azonosító kóddal ellátott tanúsítványt kap, amely a tanúsítvány hivatalos

példányának minõsül. A kiállított azonosító kóddal ellátott tanúsítvány automatikusan bekerül az Országos Építésügyi

Nyilvántartásba.

(2) A tanúsítvány utóellenõrzése során

a) a megjelölt határoló szerkezetek és épületgépészeti rendszerek jellemzõinek megfelelõ megállapítása, az

energetikai minõségtanúsítványban feltüntetett részeredmények és végeredmény igazolása, az ezek alapján

megfogalmazott javaslat indokoltsága,

b) a tanúsítványok alapadatainak szükség szerinti helyszíni megfelelõ beazonosítása és a felhasznált adatok és a teljes

számítás megfelelõsége

kerül ellenõrzésre.

(3) A hivatalos tanúsítványok éves mennyiségének véletlenszerûen kiválasztott 2%-a esetében kell a (2) bekezdés

a) pontja szerinti, és 0,5%-a esetében kell a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenõrzést elvégezni.

(4) Az ellenõrzést végzõ személy vagy szervezet nem végezhet tanúsítói tevékenységet.

(5) A tanúsítvány utóellenõrzésérõl a tanúsítót írásban értesíteni kell. A tanúsító köteles együttmûködni a tanúsítvány

ellenõrzése során. A feltárt hibákat a tanúsító köteles kijavítani.”
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11. § Az R1. 11. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„c) Az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

2. cikk 14. pontja, 11., 12., 13. és 18. cikke, továbbá II. melléklete.”

12. § Az R1. a következõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § (1) Az önálló rendeltetési egység bérbeadása esetén a 2015. december 31-ét követõen kötött bérleti

szerzõdéshez kell tanúsítványt kiállítani.

(2) E rendeletnek az egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2012.

(V. 30.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (3) bekezdését az önálló rendeltetési egység esetében a 2015.

december 31-ét követõen kötött bérleti szerzõdés tekintetében kell alkalmazni. ”

13. § Az R1.

a) 1. § (2) bekezdés g) pontjában a „20 W/m3” szövegrész helyébe „20 W/m2”,

b) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „(önálló rendeltetési egység, lakás)” szövegrész helyébe a „vagy önálló

rendeltetési egység”,

c) 1. § (3) bekezdés c) pontjában az „1000 m2-nél nagyobb” szövegrész helyébe az „500 m2-nél nagyobb”,

d) 1. § (3) bekezdés c) pontjában az „500 m2, vagy ennél nagyobb” szövegrész helyébe a „250 m2, vagy ennél

nagyobb”,

e) 2. § a) pontjában az „épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak)” szövegrész helyébe az „épületnek vagy

önálló rendeltetési egységnek”,

f) 4. § (3) bekezdésében a „rendeltetési egységérõl (lakásáról) készült tanúsítvány” szövegrész helyébe

a „rendeltetési egységérõl készült részletes felmérés vagy tanúsítvány”,

g) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „b) és c) pontja szerinti esetekben a mért energiafogyasztási” szövegrész helyébe

a „c) pontja szerinti esetekben a tanúsítvány kiállítását megelõzõ három év energiafogyasztási”,

h) 5. § (2) bekezdésében az „A tulajdonos döntése szerint” szövegrész helyébe az „Az 1. § (3) bekezdés b) pontja

szerinti esetekben”,

i) 9. § (1) bekezdésében az „Energetikai tanúsítói” szövegrész helyébe az „Energetikai tanúsítói (a továbbiakban:

tanúsító)”

szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (3) bekezdés b) pont bb) pontjában az „egy évet meghaladó” szövegrész,

b) 3. § (4) bekezdés c) pontja,

c) 4. § (2) bekezdésében a „(lakására)” szövegrész,

d) 6. § (3) bekezdésében az „ , és nem terjed ki gazdaságossági számítások, valamint költségvetés elkészítésére”

szövegrész.

3. Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi

nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló

277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet a következõ 8. §-sal egészül ki:

„8. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.)

Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott illetékes elsõfokú építésügyi hatóság a 2002. január 1. és 2007. december 31.

között keletkezett, papíron rendelkezésre álló építmény-nyilvántartási adatokat a www.e-epites.hu építésügyi

információs portálon közzétett feltöltõ felület, vagy minta-táblázat kitöltésével, az ezen idõszakra elektronikusan

rendelkezésre álló, valamint a 2008. január 1. és 2011. december 31. között keletkezett építmény-nyilvántartási

adatokat az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3. számú

mellékletében meghatározott tartalommal

a) Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyei településekre vonatkozóan az egyes

építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet

hatálybalépésétõl számított hatvan napon belül,
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b) Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom megyei településekre vonatkozóan

2012. augusztus 31-ig,

c) Bács-Kiskun, Fejér, Nógrád és Tolna megyei településekre vonatkozóan 2012. szeptember 30-ig,

d) Gyõr-Moson-Sopron, Heves, Vas és Veszprém megyei településekre vonatkozóan 2012. október 31-ig,

e) Zala, Somogy és Baranya megyei településekre vonatkozóan 2012. november 30-ig,

f) Budapest kerületeire és Pest megyei településekre vonatkozóan 2012. december 31-ig

elektronikusan megküldi a Dokumentációs Központnak.”

4. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

16. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése

a következõ g) ponttal egészül ki:

(Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhetõ)

„g) a településrendezési tervnek a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel való összhangjának

megállapítására (a továbbiakban: összhang igazolása), amennyiben a területrendezési terv elfogadása elõtt

jogszerûen elfogadott településszerkezeti terv szerinti területfelhasználási egység nincs összhangban

a területrendezési terv térségi szerkezeti tervében kijelölt térségi területfelhasználási kategóriával.”

17. § (1) Az R2. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Területrendezési hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmet „térségi területfelhasználási engedély

kérelem” formában az állami fõépítészhez kell benyújtani.”

(2) Az R2. 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ g) ponttal egészül ki:

(A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem tárgyát és rövid összefoglaló indoklását, továbbá)

„f) az összhang igazolására vonatkozó kérelem esetén

fa) a településszerkezeti terv megfelelõ részletének másolatát,

fb) az érintett területrendezési terv megfelelõ részletének másolatát,

fc) a jogszerûen elfogadott településszerkezeti terv készítésére vagy módosítására irányuló eljárás folyamatának

rövid összefoglalóját, különös tekintettel az eljárás egyeztetésében résztvevõkre és az esetlegesen fennmaradt

véleménykülönbségekre, valamint

fd) a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot az 1. számú melléklet I. fejezetében meghatározott

tartalommal;

g) az 1. § (1) bekezdés a)–d) és f)–g) pontja szerinti eljárások esetén a kérelem benyújtását megerõsítõ

képviselõ-testületi (közgyûlési) határozatot, több települési önkormányzat érintettsége esetén az önkormányzatok

képviselõ-testületi (közgyûlési) határozatát és az érintett települési önkormányzatok nevében eljáró önkormányzat

kijelölésére vonatkozó települési önkormányzatok közötti megállapodást.”

18. § (1) Az R2. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szakhatóságok megkeresése az ügyfél által benyújtott kérelem megküldésével történik. Az 1. § (1) bekezdés

b) pont bb) alpontjában meghatározott eljárás esetén az állami fõépítész kikéri azon szomszédos települési

önkormányzatok véleményét, amelyek közigazgatási területét az eljárás tárgyát képezõ mûszaki

infrastruktúra-hálózati elem érinti.”

(2) Az R2. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az állami fõépítész az összhang igazolására irányuló eljárás során a területrendezési tervekkel való összhang

megállapítása körében vizsgálja, hogy a településszerkezeti tervben kijelölt, az eljárás tárgyát képezõ

területfelhasználási egység nem akadályozza vagy lehetetleníti el a területrendezési tervben meghatározott mûszaki

infrastruktúra-hálózat elemének vagy egyedi építménynek a kialakítását.”

19. § Az R2. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

20. § Az R2.

a) 2. § (3) bekezdésben a „b)–f) pontjában” szövegrész helyébe a „b)–g) pontjában”,

b) 2. § (4) bekezdésében a „továbbá a területcserére vonatkozó” szövegrész helyébe az „a területcserére, valamint

az összhang igazolására vonatkozó”,
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c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „f) pontjában” szövegrész helyébe az „f) és g) pontjában”,

d) 3. § (2) bekezdésben az „a)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–d) és g) pontjában”,

e) 3. § (5) bekezdésében „továbbá az országos jelentõségû elem beillesztésére vonatkozó” szövegrészek helyébe az

„az országos jelentõségû elem beillesztésére, továbbá az összhang igazolására vonatkozó”,

f) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal” szövegrész helyébe a „Fõvárosi

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal”

szöveg lép.

21. § Hatályát veszti az R2. 5. § (2) bekezdése.

5. Az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a) 10. § (1) bekezdésében az „az Étv. 38/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint tervellenõr ellenõrzi, egyéb

esetekben ellenõrizheti” szövegrész helyébe az „a mechanikai ellenállás és stabilitás követelményét tervellenõr

ellenõrzi, egyéb esetekben az építtetõ tervellenõrt alkalmazhat”,

b) 4. melléklete nyitó szövegrészében az „a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá” szövegrész

helyébe az „a közbeszerzésekrõl szóló törvény hatálya alá”,

c) 4. melléklet 7. pontjában az „A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá” szövegrész helyébe

az „A közbeszerzésekrõl szóló törvény hatálya alá”,

d) 6. melléklet 3. pont a) alpontjában „a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá” szövegrész

helyébe „a közbeszerzésekrõl szóló törvény hatálya alá”

szöveg lép.

6. Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrõl szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

módosítása

23. § Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrõl szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)

2. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A tervellenõri tevékenység engedélyezésének nem feltétele a jogosultsági vizsga igazolása.”

24. § Az R3.

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „a (3) és (4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (2a)–(4) bekezdésben”,

b) 4. § (5) bekezdésében az „a)–c) pontjában” szövegrész helyébe a „b)–c) pontjában”

szöveg lép.

25. § Hatályát veszti az R3.

a) 2. § (1) bekezdésében az „– a (3) bekezdésben foglaltak kivételével –” szövegrész,

b) 1. melléklet II. Különös követelmények fejezet 2. pontja.

7. A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

26. § A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a következõ 7. §-sal egészül ki:

„7. § Aki az egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2012. (V. 30.)

Korm. rendelet hatálybalépésekor az 1. melléklet I. pont 4. alpontja alapján jogász végzettséggel, az épített környezet

alakításáról és védelmérõl szóló törvényben meghatározott szakirányú felsõfokú végzettség nélkül,

döntés-elõkészítésre vagy döntéshozatalra irányuló építésügyi igazgatási feladatok feladatkörben alkalmazásban áll,

e feladatkört 2012. szeptember 1-ig töltheti be.”

27. § A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont

4. alpontjában a „jogász szakképzettség; ” szövegrész helyébe a „jogász szakképzettség a döntés-elõkészítõ és

a döntéshozó munkakör kivételével; ” szöveg lép.
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8. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. §, a 4. § (2), (4) és (5) bekezdése, a 7–11. § és a 13. § c) pontja 2013. január 9-én lép hatályba.

(3) A 13. § d) pontja 2015. július 9-én lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2015. július 10-én hatályát veszti.

29. § E rendelet 2. alcíme az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és

tanácsi irányelv 2. cikk 14. pontjának, 11., 12., 13. és 18. cikkének, továbbá II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelethez

1. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Komló ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó

települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Komló ellátási illetékességi területe Komló
Bodolyabér
Kárász
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Szalatnak
Szászvár
Vékény

készenléti illetékességi területe Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Köblény
Szárász
Tófû”

2. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Gyõr ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó

települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Gyõr ellátási illetékességi területe Gyõr
Abda
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bõny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Gönyû
Gyömöre
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Gyõrladamér
Gyõrság
Gyõrszemere
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Lébény
Mecsér
Mezõörs
Mosonszentmiklós
Nagyszentjános
Nyalka
Öttevény
Pázmándfalu
Pér
Rábapatona
Rétalap
Románd
Sokorópátka
Táp
Tápszentmiklós
Tényõ
Töltéstava
Vámosszabadi

készenléti illetékességi területe Kisbajcs
Nagybajcs
Nyúl
Vének”

3. Az Éhk. 1/A. mellékletében az Esztergom ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez

tartozó települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Esztergom ellátási illetékességi területe Esztergom
Dömös
Mogyorósbánya
Pilismarót
Süttõ
Tát

készenléti illetékességi területe Lábatlan”

4. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Salgótarján ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó

települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Salgótarján ellátási illetékességi területe Salgótarján
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsalja
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Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
Vizslás
Zabar”

5. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Veresegyház ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez

tartozó települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Veresegyház ellátási illetékességi területe Veresegyház
Csomád
Erdõkertes
Galgamácsa
Vácegres
Váckisújfalu

készenléti illetékességi területe Õrbottyán”

2. melléklet a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 12. és 13. sorral egészül ki:

„12. Minden esetben. Környezet-egészségügyi
követelmények érvényesítése.

fõvárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szerve

13. Honvédelmi és katonai célú
építmény vagy ingatlan
védõterületét vagy mûködési
területét érintõ esetben.

A Magyar Honvédség nemzeti és
szövetségesi védelmi feladatai
biztosíthatók-e.

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 27/2012. (V. 30.) BM rendelete

a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva,

– a 40. § a) és c) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet

11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

– a 40. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

– a 40. § d) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következõket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a) a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)

1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. cím alatt feltüntetett fejezeti kezelésû elõirányzatok,

b) az a) pont szerinti költségvetési fejezetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Áht.) 22. alcíme alapján év közben megállapított fejezeti kezelésû elõirányzatok

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: elõirányzatok] felhasználási szabályait határozza meg.

(2) E rendeletet a Szolidaritási Programok elõirányzat vonatkozásában kizárólag abban az esetben kell alkalmazni,

ha e rendelet és az azok felhasználását meghatározó jogszabály eltérõen nem rendelkezik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott elõirányzatra a 4. és 5. alcímet nem lehet alkalmazni.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A támogatható személyek köre

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)

foglaltakon túl nem nyújtható költségvetési támogatás annak a személynek vagy szervezetnek,

a) aki vagy amely a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatási

kérelem, pályázat benyújtásának idõpontjában nem per-, teher- és igénymentes, kivéve, ha azok jogosultja

a kedvezményezett, vagy a beruházást vagy a fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánja

megvalósítani és a tulajdonostársak nem kötöttek közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt

használati megállapodást vagy nem áll rendelkezésre az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz,
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