266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
55. § Hatályát veszti
a) az OTÉK 10. §-át megelőző „Lakóterület” alcím,
b) az R2.
ba) 2/A. § (4) bekezdése,
bb) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „, a beruházáslebonyolítóval” szövegrész,
bc) 1. melléklet I. táblázat 6. és 12. sora, és II. táblázat 6. sora,
c) az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai
továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet,
d) a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki
szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet,
e) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság
részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet,
f) az R1. 9. § (4) bekezdése és 9/A. § (4) bekezdése,
g) az Épkiv.
ga) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „beruházáslebonyolító,” szövegrész,
gb) 6. §-ában az „a beruházáslebonyolító,” szövegrész,
gc) 8. §-a és az azt megelőző alcím,
gd) 9. § (1) bekezdésében a „vagy nevében a beruházáslebonyolító,” szövegrész,
ge) 11. §-a,
gf) 15. §-ában az „A tervezői művezetésre (ideértve a szakági tervezői művezetést is) a
beruházáslebonyolító is megbízást adhat.” szövegrész,
gg) 18. § (7) bekezdés a) pontja,
gh) 27. § (1) bekezdés a) pontjában az „a beruházáslebonyolító vagy” szövegrész.
h) az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet,
i) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 96. sora,
j) az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012.
(VIII. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 349. sora és 3. melléklet 347. pontja,
k) az Épelj.
ka) 56. § (2) bekezdése,
kb) 56. § (3) bekezdésében a „,vagy az ügyfél által beadott irat záradékolásával kell kiadni”
szövegrész,
kc) 8. melléklet 1.10., 2.1.8., 2.6., 2.10., 3.8. és 4.6. pontja,
l) az R3. 45. § (1) bekezdésében és 46. § (1) bekezdésében a „módosítás nélkül” és a „további
módosítás nélkül” szövegrész.
47. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, az 5. § (1)-(5) és (7) bekezdése, a 6. § (1) és (6) bekezdése, a 7-14. §, a 19-23. §, a 24. §
(1) bekezdése, a 26-46. §, a 49. §, az 50. § (2) bekezdése, az 51-52. §, az 53. § (3) bekezdése és az 55.
§ b)-h) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

