2011. január 1-től módosul az Étv.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.) két ütemben: 2011. január 1-jén és 2012. január 1-jén módosul.
2011. január 1-től hatályba lépő rendelkezések:
A törvénymódosítás újradefiniálja a közterület fogalmát és közterületként
határozza meg a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterületet, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart
nyilván. Az épített környezet elemei között határozza meg a közterület fogalmát
is, amelyet csak a rendeltetésének megfelelő célra és módon szabad használni. A
közterület rendeltetése lehet: a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének, a
közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.), a kikapcsolódás, a szórakozás, a
sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés, a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi
megnyilvánulás, szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti
alkotások elhelyezésének, a közművek elhelyezésének, továbbá a zöldfelületek
kialakításának biztosítása. A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki
használhatja. A közterület rendeltetésére és használatára jogszabály további
szabályokat állapíthat meg. Az Étv. módosítása lehetőséget biztosít arra is, hogy
önkormányzati rendelet 2011. január 1-től a település belterületi közterületének a
felsorolt vagy jogszabályban meghatározott rendeltetésétől eltérő engedély vagy
megállapodás nélküli használatát szabálysértéssé nyilvánítsa.
A törvénymódosítás az Alkotmánybíróság 144/2010. (VII. 14.) AB határozata
értelmében 2011. január 1-től megszűnteti a kártalanítási szabályok körében
felmerült joghézagot. A rendelkezés meghatározza, hogy a fővárosban a
tulajdonos kártalanítási igényét – választása szerint – a fővárosi vagy kerületi
önkormányzatnál terjesztheti elő. A fővárosban a kártalanítás a fővárosi, illetőleg
a kerületi önkormányzatot érdekeltségük arányában terheli.
A módosítás szűkíti a fennmaradási engedély megadásának esetkörét. A
szabálytalan építkezések ügyében pedig az építésügyi hatóság számára biztosított
egy éves szubjektív elévülési idő két évre emelkedik, amely a hatóságok számára
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kellő időt biztosít a tényállás tisztázására.
A jogszabály 2011. január 1-től módosítja a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt is. Eszerint a területrendezési
tervek rajzi munkarészeit a külön kormányrendeletben meghatározott digitális
formátumban kell elkészíteni és megküldeni a területrendezésért felelős
miniszternek.
2012. január 1-től hatályba lépő rendelkezések:
2012. január 1-jén lépnek hatályba az egységes közmű és nyomvonal jellegű
építmény nyilvántartási rendszerre, azaz az e-közműre vonatkozó szabályok. Az eközmű rendszere közérdekből nyilvános adatként szolgáltatja a településeken élő
lakosság és egyéb felhasználók alapvető szükségleteit kiszolgáló közmű- és
nyomvonal jellegű építmények összességét, valamint az ellátó tevékenységet
végző szervezetek nevét és székhelyét. Közérdekből nyilvános adat a nyomvonal
jellegű építmények közterületi vagy közcélú szolgáltatáshoz kapcsolódó, térbeli
meghatározó adatai, valamint alapvető műszaki jellemzőit leíró adatok is. Az eközmű rendszer részére adatot szolgáltat a közműszolgáltató, a nyomvonal jellegű
építmények kezelője, a települési önkormányzat, valamint a Kormány által kijelölt
államigazgatási szerv. Az e-közmű rendszer részletszabályait kormányrendelet
fogja meghatározni.
Szintén 2012. január 1-jén lépnek hatályba az építésügyi monitoringrendszerre
vonatkozó rendelkezések is, amelyek részletszabályait kormányrendelet fogja
megállapítani. Az építésügyi monitoringrendszer a területfelhasználási egységek
és az építmények tervezett és tényleges adatait és azok változásait megfigyelő,
követő, elemző és nyilvántartó térinformatikai rendszer, amely elektronikus
ingatlan-nyilvántartási, elektronikus távérzékelési, digitális terület- és
településrendezési tervi, valamint építmény nyilvántartási adatokból áll.

Hatálybalépés: 2011. január 1., 2012. január 1.
Forrás: MK/2010/176.
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A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és
megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
A 2011. január 1-től felálló fővárosi és megyei kormányhivatalok a Kormány
általános hatáskörű területi államigazgatási szervei lesznek. A megyei, illetve a
fővárosi kormányhivatal a székhelye szerinti megyei, illetve fővárosi közigazgatási
hivatal általános jogutódjaként jön létre. A megyei kormányhivatal székhelye a
megyeszékhely városban, a fővárosi kormányhivatal és a Pest megyei
kormányhivatal székhelye Budapesten lesz.
A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül
vezetett szervezeti egységekből, azaz a törzshivatalból és a kormányhivatal
szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervekből áll majd. A
szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti
egységekkel is rendelkezhetnek. A szakigazgatási szerv és szervezeti egysége
hatáskörét önállóan gyakorolja.
A kormányhivatalt főszabály szerint a Kormány a közigazgatás-szervezésért
felelős miniszter útján irányítja. A szakigazgatási szervek tekintetében egyes
irányítói jogköröket, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési
hatásköröket a szakmai irányító szerv vezetője gyakorolja. A kormánymegbízott a
szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezésére és felmentésére vonatkozó
hatáskörét a szakmai irányító szerv vezetőjének egyetértésével gyakorolja.
A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a szakmai irányító szerv vezetőjének
közreműködésével a fővárosi és megyei kormányhivatal bármely tevékenysége
tekintetében törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést folytathat le.
A fővárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti. A
kormánymegbízottat a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter javaslatára a
miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kormánymegbízott felett – a kinevezés és
a felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat a közigazgatás-szervezésért
felelős miniszter gyakorolja. Kormánymegbízottá olyan büntetlen előéletű személy
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nevezhető ki, aki az országgyűlési képviselők választásán választójoggal
rendelkezik.
A fővárosi és megyei kormányhivatal hivatali szervezetét főigazgató vezeti. A
kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén a főigazgató
helyettesíti. A főigazgatót a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatásszervezésért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. A főigazgató felett – a
kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi
büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott
gyakorolja. Főigazgatói munkakörbe az nevezhető ki, aki felsőfokú iskolai
végzettséggel és legalább 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik. A főigazgató
minisztériumi főosztályvezetői besorolású, határozatlan időre kinevezett
kormánytisztviselő.
A főigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti. Az igazgatót a
főigazgató javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. Az igazgató
felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a
fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a főigazgató
gyakorolja. Igazgatói munkakörbe az nevezhető ki, aki felsőfokú
igazgatásszervezői, okleveles jogász képesítéssel vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítéssel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és
legalább 5 év közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az igazgató
minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású, határozatlan időre kinevezett
kormánytisztviselő.
A szakigazgatási szerv vezetője vezetői munkakörbe történő kinevezéséhez és
felmentéséhez a szakmai irányító szerv vezetőjének egyetértése szükséges. A
szakigazgatási szerv vezetője minisztériumi főosztályvezetői besorolású,
határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselő. A szakigazgatási szervek vezetői
feletti munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.
A törzshivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói
jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. A szakigazgatási szerv
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kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a
szakigazgatási szerv vezetője gyakorolja. A szakigazgatási szerv
kormánytisztviselőjének kinevezni javasolt személyről a szakigazgatási szerv
vezetője tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel szemben a
tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy
nem nevezhető ki a szakigazgatási szervnél kormánytisztviselőnek.

Hatálybalépés: 2011. január 1.
Forrás: MK/2010/177.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása
Az ügyintézési határidő, a jogorvoslat ideje munkanap helyett ismét naptári nap
lesz. Az ügyintézési határidő harminc nap lesz, a jogorvoslat ideje tizenöt nap
lesz. A munkanapok helyett minden más ágazati szabályozásban is visszatérnek
január 1-től a naptári napok, az ezzel kapcsolatos kormányrendeletek módosításai
még decemberben meg fog jelenni. Változnak a kapcsolattartásra vonatkozó
szabályok, az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az
eljárás egyéb résztvevője – e törvény keretei között – az egyes kapcsolattartási
formák közül szabadon választhat. A jogutódlásra vonatkozó előírások is változnak
az alábbiak szerint, ha a jogerős határozattal megállapított kötelezettség
tekintetében a kötelezett helyébe jogutód lép, számára – indokolt kérelmére új
teljesítési határidő megállapításával – lehetőséget kell biztosítani a kötelezettség
önkéntes teljesítésére. Pontosításra kerülnek a rosszhiszemű ügyféllel kapcsolatos
szabályok, a kizárás szabályai és a határozat kiegészítésére és kijavítására
vonatkozó előírások is.

Módosító jogszabály: 2010. évi CXXVI. törvény
Hatálybalépés: 2011. január 1.
Forrás: MK/2010/177.
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A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és
közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének
rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő
közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet
módosítása
Változnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetményekkel
kapcsolatos szabályozás, eszerint a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban:
Tanács) gondoskodik az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő vagy
közzétehető hirdetmények közzétételre feladásáról és az Értesítőben történő–
tájékoztató jellegű – közzétételéről, valamint – amennyiben az ellenőrzés kötelező
vagy az ajánlatkérő azt kéri – a hirdetmények ellenőrzéséről, továbbá az
Értesítőben közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények közzétételéről és –
amennyiben az ellenőrzés kötelező vagy az ajánlatkérő azt kéri – ellenőrzéséről. A
szerkesztési, valamint az ellenőrzési díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi
adót. A díjakból származó bevételekből a hirdetmények ellenőrzésének,
feladásának, az Értesítő szerkesztésének, megjelentetésének, valamint a Kbt. által
a Tanács honlapján közzétenni előírt információk közzétételének költségeit kell
fedezni, valamint a bevételeket a Tanács előírt feladatainak ellátása során
felmerülő kiadásokra kell fordítani. Változnak a hirdetmény benyújtásához előírt
mellékletek szabályai és a kérelem adattartalma is.

Módosító jogszabály: 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet
Hatálybalépés: 2010. november 9.
Forrás: MK/2010/169.
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