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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

 

Az Építésügyi Hivatal szervezeti egységeinek tevékenységét meghatározó jogszabályok  

Az állami főépítész tevékenységet meghatározó jogszabályok 

Jogszabály száma Jogszabály címe 
Változás 

hatálybalépése 

2012. évi CXCI. 
törvény  

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról 

2012.12.15 

2012. évi CXC. 
törvény  

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére 
történő átadásról, valamint önkormányzatokat érintő 

egyes törvények módosításáról 

2012.12.08.-
2013.01.01. 

2012. évi CLVII. 
törvény  

a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és 
az építésüggyel összefüggő egyes törvények 

módosításáról  

2013.01.01. – 
2013.07.01.* 

2012. évi LXXV. 
törvény  

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, 
kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 

rekonstrukciójáról 
  

2011. évi XXXVI. 
törvény  

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről valamint a 
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 

2013.01.01 

2011.évi LXXVII. 
Törvény 

a világörökségről 2013.12.31.* 

2006. évi LIII. 
törvény  

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
2013.01.01 

2005. évi LXIV. 
törvény  

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről  2013.01.01 

2004. évi CXL. 
törvény  

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól  

2013.01.01. – 
2014.01.02.* 

2003. évi XXVI. 
törvény  

az Országos területrendezési tervről   

2001. évi LXIV. 
törvény  

a kulturális örökség védelméről  2013.01.01 

1988. évi I. törvény  A közúti közlekedésről 2013.01.01.-07.01.* 

1997. évi LXXVIII. 
törvény  

az épített környezet alakításáról és védelméről  
2013.01.01. – 
2015.01.02* 

1996. évi XXI. 
törvény  

a területfejlesztésről és a területrendezésről   

1996. évi LVIII. 
törvény  

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek 
szakmai kamaráiról 
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35/2012. (IV.18.) 
OGY határozat  

a 2012. év világörökség éveként történő 
megünnepléséről 

  

266/2012. (IX. 18.) 
Korm. rendelet  

a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről 
és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról 

  

322/2012. (XI. 16.) 
Korm. Rendelet 

az építésüggyel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 

2012.11.17.-
2013.01.01. 

310/2012. (XI. 6.) 
Korm. rendelet  

a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központról 

  

312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet  

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról  

hatályba lép 
2013.01.01-től 

313/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet  

az Építésügyi Dokumentációs és Információs 
Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról  

hatályba lép 
2013.01.01-től,  

2014.01.02* 

314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet  

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről  

2013.01.01. – 
2013.07.01.* 

345/2012. (XII. 6.) 
Korm. Rendelet 

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről  

  

303/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 

a történelmi emlékhelyekről   

315/2011. (XII.27.) 
kormányrendelet 

a világörökség kezelési tervről, a világörökségi 
komplex hatásvizsgálati dokumentációról és 

világörökség várományos helyszínekről 
  

16/2010. (II. 5.) 
Korm. rendelet  

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel 
összefüggésben megőrzendő dokumentumok 
gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és 

hasznosításáról 

  

77/2010. (III. 25.) 
Korm. rendelet  

a területrendezési tervezési jogosultságról és a 
területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét 

ellátó hatóság kijelöléséről 
  

76/2009. (IV. 8.) 
Korm. rendelet  

a területrendezési hatósági eljárásokról  2013.01.01 

190/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet  

a főépítészi tevékenységről   

193/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet  

az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi 
hatósági ellenőrzésről  

2013.01.01.** 
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194/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet  

az építési beruházások megvalósításához 
szükséges eljárások integrált intézésének részletes 

szabályairól és a közreműködő hatóságok 
kijelöléséről 

  

218/2009. (X. 6.) 
Korm. rendelet  

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 
program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól 

  

277/2008. (XI. 24.) 
Korm. rendelet  

az építésügy, a településfejlesztés és - rendezés 
körébe tartozó dokumentációk központi 

nyilvántartásáról  
2013.01.01 

31/2007. (II. 28.) 
Korm. rendelet 

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel 
kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező 

adatközlés szabályairól 
2013.01.01 

90/2007. (IV. 26.) 
Korm. rendelet  

a környezetkárosodás megelőzésének és 
elhárításának rendjéről 

  

255/2007. (X. 4.) 
Korm. rendelet  

az építésügy körébe tartozó egyes hatósági 
nyilvántartásokról  

2013.01.01 

245/2006. (XII. 5.) 
Korm. rendelet  

az építésügyi bírság megállapításának részletes 
szabályairól 

  

252/2006. (XII. 7.) 
Korm. rendelet  

a településrendezési és az építészeti-műszaki 
tervtanácsokról 

  

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

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 
kijelöléséről és működési feltételeiről  

  

347/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet  

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről 
2013.01.01 

2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet  

egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról  

2013.01.01 

238/2005. (X. 25.) 
Korm. rendelet  

az építésfelügyeleti bírságról   

314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet  

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról  

2013.01.01 

126/2003. (VIII. 15) 
Korm. rendelet 

a hulladék gazdálkodási tervek részletes tartalmi 
követelményeiről 

  

253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet  

az országos településrendezési és építési 
követelményekről  

2013.01.01 

46/1998. (X. 15.) 
Főv. Kgy. rendelet  

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről   

47/1998. (X. 15.) 
Főv. Kgy. rendelet  

 a Budapesti Városrendezési és Építési 
Keretszabályzatról 
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48/1998. (X. 15.) 
Főv. Kgy. rendelet  

a Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti 
Városrendezési és Építési Keretszabályzat 
(BVKSZ), valamint a Fővárosi Szabályozási 

Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási 
Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges 

követelményekről 

  

 40/1999. (IV. 23.) 
FVM rendelet  

a területrendezési, a településrendezési és az 
építészeti-műszaki tervtanácsokról 

  

66/1999. (VIII. 13.) 
FVM rendelet  

az építészeti örökség helyi védelmének szakmai 
szabályairól 

  

3/2008. (II. 5.) 
KvVM rendelet  

a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, 
készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

  

49/2012. (VIII. 27.) 
NFM rendelet  

a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és 
az azokhoz szükséges parti létesítmények, 

kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új 
eszköz beszerzési támogatása igénybevételének 

részletes szabályairól 

  

32/2012. (V. 8.) 
NEFMI rendelet  

a világörökségi gondnokságról   

4/2003.(II.20.) 
NKÖM rendelet  

az örökségvédelmi hatástanulmányról   

3/2002.(II.20.) 
NKÖM rendelet  

a kulturális örökség védetté nyilvánításának 
részletes szabályairól 

  

7/2005(III.1.)  
NKÖM rendelet 

Budapest és Pannonhalma világörökségi 
helyszíneinek műemléki területté nyilvánításáról 

  

9/2007. (IV. 3.) 
ÖTM rendelet  

a területek biológiai aktivitásértékének számításáról   

37/2007. (XII. 13.) 
ÖTM rendelet  

az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a 
telekalakítási és az építészeti-műszaki 

dokumentációk tartalmáról  
2013.01.01 

45/2012 (XI.30.) 
EMMI rendelet 

a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra 
vonatkozó szabályokról 

  

* jogszabályban rögzített utolsó változás időpontja                ** megszűnés időpontja 
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Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló jogszabályok 

2012.évi LXXV. 
Törvény 

364/2011.(XII.30.) 
Korm. rendelet 
36/2012.(III.9.)  

Korm. Rendelet 
70/2012.(IV.11.) 
Korm. rendelet 

1149/2011.(V.18.) 
Korm. határozat 

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, 
kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 

rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

2013.01.01 

150/2006.(VII.21.) 
Korm. rendelet 

a budapesti központi szennyvíztisztító telep és 
kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és 
térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a 

Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és 
kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról 

  

89/2007.(IV.26.) 
Korm. rendelet 

a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-
Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

2013.01.01 

75/2008(IV.3.) 
Korm. rendelet 

egyes vasúti beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
  

153/2008.(VI.6.) 
Korm. rendelet 

a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid 
távú fejlesztése projekthez tartozó egyes 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról 

  

142/2011.(VII.21.) 
Korm. rendelet 

a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
  

311/2011.(XII.23.) 
Korm. rendelet 
51/2012.(III.28.) 
Korm. rendelet 

1285/2012.(VIII.9.) 
Korm. Határozat 

1275/2012.(VIII.6.) 
Korm. határozat 
1053/2012.(III.6.) 
Korm. határozat 

a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek 
rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

2013.01.01 
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27/2012.(III.6.) 
Korm. rendelet 

az Erkel Színház előadás tartására alkalmas 
állapotra történő felújításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról 

  

32/2012.(III.7.) 
Korm. Rendelet 
70/2012.(IV.11.) 
Korm. rendelet 

1108/2012.(IV.11.) 
Korm. Határozat 
1482/2012.(IX.6.) 
Korm. határozat 

1456/2012.(X.17.) 
Korm. határozat 

a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről 

2013.01.01 

100/2012.(V.16.) 
Korm. rendelet 

127/2012.(VI.26.) 
Korm. rendelet 

1185/2012.(VI.5.) 
Korm. határozat 

Korm. rendelet a Budapest V. kerület Kossuth Lajos 
téri beruházási programmal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről 

2013.01.01 

126/2012.(VI.26.) 
Korm. rendelet 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika 
Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó 

beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, 

valamint az ezzel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 

2013.01.01 

173/2012.(VII.26.) 
Korm. rendelet 

1259/2012.(VII.26.) 
Korm. határozat 

1455/2012.(X.17.) 
Korm. határozat 

az új ferencvárosi labdarúgó stadion 
megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről 

2013.01.01 

267/2012.(IX.20) 
Korm. Rendelet 

a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

2013.01.01 

1162/2012.(V.18.) 
Korm. határozat 

 

A Nyugati pályaudvar csatlakozó vonalszakaszainak 
elővárosi célú fejlesztése 

  

1351/2011. (X. 20.) 
Korm. Határozat 

az egyes kiemelt jelentőségű budapesti 
beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről 

és feladatairól, 
a Gödör Klub és a Design Terminál befejezetlen 

építési munkáinak befejezése, az épületek 
fejlesztése, az új, egységes intézmény működési 

modelljének kidolgozása; 

  

1353/2011. (X. 20.) 
Korm. Határozat 

az Andrássy negyed részeként az új nemzeti 
közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításához és 

a Hősök tere forgalomcsillapításához szükséges 
intézkedésekről 

    

  

 


