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Építésügy az új kormányzati struktúrában
A Magyar Közlöny 2014. június 6-án megjelent 79. számában találhatók az alábbi
információk:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter - LÁZÁR JÁNOS - feladat- és hatáskörébe
tartozik többek között a közbeszerzés, az építésügy.
Ennek keretében
15. § (1) A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében előkészíti
a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében
a) kialakítja és végrehajtja a Kormány közbeszerzési politikáját,
b) ellátja a közbeszerzések központi ellenőrzésével és engedélyezésével kapcsolatos
feladatokat
16. § (1) A miniszter az építésügyért való felelőssége keretében előkészíti az építésügyre
vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter az építésügyért való felelőssége keretében
a) szakmai irányítást gyakorol az állami főépítészek területfejlesztéssel, valamint
területrendezéssel összefüggő feladatainak ellátása felett, különös tekintettel az
államigazgatási szervként végzett hatósági feladataikra, továbbá ellátja a másodfokú
területrendezési hatósági feladatokat, koordinálja az Állami Főépítészi Hivatalok
tevékenységét,
b) összehangolja és szakmailag irányítja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
tevékenységét,
c) ellátja a hatáskörébe utalt minőségügyi, termékbiztonsági, tanúsítási, minőségbiztosítási,
hatósági felügyeleti feladatokat, közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában.
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A belügyminiszter – Dr. Pintér Sándor – feladat- és hatáskörébe tartozik többek között a
területrendezés, a településüzemeltetés.
43. § A miniszter a területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a
területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.
44. § A miniszter a településüzemeltetésért való felelőssége keretében előkészíti a
temetkezési közszolgáltatásra és a kéményseprő közszolgáltatás ellátására vonatkozó
jogszabályokat.
A nemzetgazdasági miniszter – Varga Mihály – feladat- és hatáskörébe tartozik többek
között az építésgazdaság, a lakásgazdálkodás, a területfejlesztés stratégiai tervezése.
95. § (1) A miniszter az építésgazdaságért, valamint a lakásgazdálkodásért és
lakáspolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a lakásügyre, a társasházakra, a
lakásszövetkezetre, a lakásokra és az állami lakáscélú támogatásokra vonatkozó
jogszabályokat.
(2) A miniszter az építésgazdaságért, valamint a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való
felelőssége keretében végrehajtja a Kormány általános politikájában meghatározott
lakáspolitikai feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket, és ellátja az építőipar és
az építőanyag ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat.
106. § (1) A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében
előkészíti a kedvezményezett térségek besorolására, a területfejlesztési koncepciókra és
programokra, a tervrendszer szabályozására, a vállalkozási övezetekre vonatkozó
jogszabályokat.
(2) A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében
a) irányítja a területfejlesztési koncepciók és programok rendszerének kialakítását,
működését,
b) segíti a terület- és regionális fejlesztést érintő kutatási elemző tevékenységet,
c) elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat.
A nemzeti fejlesztési miniszter – Dr. Seszták Miklós – feladat- és hatáskörébe tartozik
többek között a területfejlesztés.
122. § (1) A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében – a területfejlesztés
stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel együttműködve – előkészíti a területfejlesztésre,
a központi
államigazgatási
szervek
területfejlesztéssel
kapcsolatos
feladataira,
a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében
a) működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét,
b) közreműködik az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika
érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámoló előkészítésében,
c) kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, továbbá
javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára,
d) előkészíti, kidolgozza és ellátja a
területfejlesztés intézményrendszerének
korszerűsítésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
e) kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és a területrendezéssel
kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert,
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f) ellátja a közvetlen közösségi források tekintetében a 12. §-ban meghatározott feladatokat.
***

Szárazépítő Tagozat Közgyűlése
A Szárazépítő Tagozat 2014. május 8-án az ÉVOSZ Titkárság épületében tartotta soros
közgyűlését, amelynek napirendi pontjai a tagozat 2013. évi tevékenységének és
gazdálkodásának áttekintése, továbbá a 2014. évi munkatervének elfogadása voltak. A
Közgyűlés résztvevői a 2014. évben elvégzendő feladatok közül a Tagozat Alapszabályának
módosítását, az elmúlt évben kiadott Normagyűjtemény, valamint a „Glettelési irányelvek”
című kiadvány aktualizálását, továbbá egy szárazépítési szabvány összeállítását emelték ki.
Emellett szeptembertől tovább folytatódik, az un. mesterkurzusok szervezése is, amelynek
egyik témája az álmennyezetek építése lesz.
A Közgyűlést követően a TERC Kft. képviseletében Molnár Miklós és Csider László tartottak
tájékoztatást a TERC Kft. kizárólagos szellemi termékéről, az Összevont Építőipari Normarendszerről, illetve a költségvetési kiírások jelenlegi helyzetéről. Ezt követően a jelenevők
áttekintették a TERC Kft. és a Tagozat közötti együttműködés további lehetőségit.

***

Szárazépítő Tanfolyam
Az ÉVOSZ által szervezett szárazépítő szakmunkásvizsgára felkészítő tanfolyam huszonhat
résztvevője 2014 májusában sikeres vizsgát tett. A Knauf és a Rigips cégek szakmai
támogatásával megvalósított tanfolyamon a jelenleg is a szárazépítésben dolgozó, már több
éves gyakorlattal, de szakmunkásvizsgával még nem rendelkező szakmunkások vehettek
részt. A tanfolyam résztvevői az NSZFI által 2014. május 13. és 21. között lebonyolított
szakmunkásvizsgán elsőbb négy modulból írásbeli, nyolc modulból gyakorlati, majd ezt
követően négy modulból szóbeli vizsgát tettek.
A vizsgabizottság tagjai rendkívül elégedettek voltak a vizsgázók teljesítményével, és külön
kiemelték a Knauf és a Rigips cégek oktatásban közreműködő munkatársainak eredményes
felkészítő munkáját.
***

Szárazépítő Szakmai Verseny
A Szárazépítő Szakmai Verseny a Tagozat szervezésében Székesfehérvárott, 2014. május 31én, immáron 14. alkalommal került megrendezésre. A verseny elsődleges célja a szárazépítő
szakma népszerűsítése, valamint a szárazépítés szakiskolákban történő képzésének elősegítése
volt. A versenyen éppen ezért a szárazépítő szakmunkástanulók csapatai mellett a szakiskolák
szaktanárai és gyakorlati oktatóinak csapatai is összemérhették tudásukat. A rendezvény
ezáltal a szakiskolai tanárok, a Tagozat, valamint a Tagozat munkáját támogató anyaggyártó
cégek, azaz a Knauf és a Rigips munkatársai közötti kapcsolatépítésre is jó alkalmat
biztosított.
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Az idei versenyen hat tanulócsapat, és három oktatókból álló csapat mérte össze elméleti és
gyakorlati szaktudását. A gyakorlati feladat egy szárazépítési falszerkezeti elem elkészítése
volt. A háromfős csapatoknak a feladat elvégzésére összesen három munkaóra állt
rendelkezésükre. A verseny során a tanulók és a felnőtt csapatok résztvevői is keményen
megküzdöttek a kiírók által összeállított szerkezet megépítésével.
Végezetül a tanulók versenyében 1. és 2. helyezést is egyaránt a szentesi MUÉP Kft-nél
gyakorlati oktatásban részesülő tanulók két csapata; 3. helyezést pedig a budapesti Ybl Miklós
Szakközépiskola diák csapata érte el. A felnőtt csapatok versenyében 1. helyezést a pécsi
Pollack Mihály Műszaki Szakiskola; 2. helyezést a szombathelyi Hefele Menyhért
Szakiskola; 3. helyezést pedig a házigazda székesfehérvári Vörösmarty Szakiskola oktatói
csapata nyerte el.
***

Szárazépítési ismeretek – tankönyv
Az NGM a Szárazépítő Tagozat kérelmét elfogadva Szentesi Mária „Szárazépítési ismeretek”
című könyvét tankönyvvé nyilvánította, és a kiadvány egyúttal a 2014/15-ös tanévre a július
15-i módosított tankönyvjegyzékbe is felvételre került. Az építőipari szakiskolák ez alapján
június végéig módosíthatják a már korábban leadott tankönyvrendelésüket, és így tanulóik
számára már ezt a tankönyvet is meg tudják vásárolni.
***

Erasmus + Program
Az EU szakképzés minőségének javítását elősegítő Leonardo da Vinci Programja a 2014-21
évi támogatási ciklusban tartalmilag és formailag is megújulva az Erasmus + Program
keretében folytatódik tovább. A márciusban beadott pályázatok elbírálását követően a
TEMPUS Közalapítvány kuratóriuma Szakszövetségünk pályázatát is elfogadta, és építőipari
szaktanárok, oktatók, valamint szakmunkás fiatalok szakmai továbbképzésére összesen
121.390 Euró támogatást biztosít. A pályázati támogatásból 2014 szeptemberében a
németországi Traunstein Gyakorlati Képző Központjában tartandó kőműves gyakorlati
továbbképzésen huszonöt, a 2015 februárjában, Ausztriában tartandó szárazépítő
továbbképzésen húsz szaktanár és gyakorlati oktató vehet majd részt. Ezen kívül tizenkét idén
végzett ifjú szakmunkás féléves német-, illetve franciaországi szakmai gyakorlaton vehet
majd részt.
***

EuroSkills, Lille – 2014
A 2014. október 2. és 4. között a franciaországi Lille-ben megrendezésre kerülő Szakmunkás
Európa Bajnokságon hazánkat képviselő kőműves és ács versenyzők kiválasztását és szakmai
felkészítést az MKIK-val megkötött szponzori megállapodás értelmében az ÉVOSZ
koordinálja. Hefkó János kőműves, valamint Felbert Attila és Vidos Ádám ács versenyzők
szakmai felkészítése a nyári hónapokban az előzetes tervek szerint történik. A felkészítés
idejére a versenyzők kiesett munkabérének pótlására az MKIK az idén első alkalommal
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maximum 8 hét időtartamra támogatást biztosít, ezzel is elősegítve a már munkaviszonyban
lévő szakmunkás fiatalok eredményes szakmai felkészülését.
***

Építők Napja 2014.
Az építőiparban tevékenységet folytató szakmai érdekképviseletek és a szakszervezetek évek
óta hagyományosan május végén – június első hetében szervezik meg az Építők Napját.
Az ”Építők Napja” idén 64. alkalommal került megrendezésre 2014. június 6-án pénteken, a
Vasas Szakszervezet székházának dísztermében (1088 Budapest, Magdolna u. 5-7.).
Az ünnepi ülés tizenegy szervezet: az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az
Építéstudományi Egyesület, az Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek
Szövetsége, az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság, az Építőipari Mesterdíj Alapítvány, a
Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Építőanyag és
Építési Termék Szövetség, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Magyar
Mérnöki Kamara, a Szilikátipari Tudományos Egyesület összefogásával került
megrendezésre.
Az Építők Napja alkalmából az ünnepi ülésen az ágazat szakemberei kiemelkedő szakmai
munkájuk és társadalmi tevékenységük elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevél
kitüntetéseket vehettek át.
Az ÉVOSZ felterjesztése alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Miniszteri Elismerő
Oklevél kitüntetésében részesült:
Jónás Csaba OTIS Felvonó Kft. területi igazgatója
Sándor Pál a FŐBER Zrt. projektvezetője
Sári János Gézáné Kirsching Ágnes a Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola tanára
Sólyomi Péter az ÉMI Építésügyi Minőségellenző Nonprofit Kft. központi
laboratóriumvezetője
Szalai Levente a Hungexpo Zrt. kiállítási igazgatója
Szilágyi Béla az MTVA vezető szerkesztője
Török Tiborné Horváth Éva az ÉMI Építésügyi Minőségellenző Nonprofit Kft.
anyagvizsgáló laboratóriumvezetője
Wéber László a Magyar Építő Zrt. vállalkozási és marketing igazgatója
***

Építési Termék Rendelet (CPR)
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és a Magyar Építőanyag és Építési Termék
Szövetség az ÉVOSZ Döbrentei téri székházában 2014. május 6-án konzultációt szervezett az
építési termék forgalmazás és beépítés új szabályozásának tapasztalatairól.
A program keretében az Építési Termék Rendelet (305/2011EU), valamint a 275/2013. (VII.
16.) Korm. rendelet mintegy 10 hónapos tapasztalatait értékeltük a gyártó és a kivitelező
vállalkozások szempontjából.
A rendelettel kapcsolatosan tartott konzultáció bevezetéseként rövid értékelést tartott Galamb
Ferenc a BM Építésügyi Főosztály képviseletében és Horváth Sándor az ÉVOSZ Fenntartható
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Építés Munkabizottság elnöke. A konzultáción a vállalkozások részéről az építési termékek
forgalmazásával és beépítésével foglalkozó, a kérdéses területen leginkább érintett kollégák
vettek részt. A képviselők észrevételei jelentették a meghatározó napirendet, természetes
reakciókkal, vitával és javaslatok megfogalmazásával.
Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a
89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU számú Európai
Parlamenti és Tanácsi rendelet (CPR) alkalmazási tapasztalataival kapcsolatban az Európai
Unió Bizottsága kérdőívet állított össze, melyet minden tagországnak megküldött.
A fenti kérdőívet a Belügyminisztérium Építésügyi Főosztálya az érintett szervezetekhez, így
az ÉVOSZ-hoz is eljuttatott kérve, hogy a felvetett kérdésekkel kapcsolatos tapasztalatainkat
foglaljuk össze és juttassuk el hozzájuk.
A konzultáción megfogalmazott javaslatokkal kiegészítve foglaltuk össze a rendelettel
kapcsolatos eddigi tapasztalatainkat és észrevételeinket, melyet a minisztérium felé további
felhasználásra megküldtünk.

ÉVOSZ Hírlevél
A kiadásért felelős: Dr. Fodor Károly Györgyné menedzser asszisztens
2014. június 16.
1013 Budapest, Döbrentei tér 1. Tel: 201-0333, Fax: 201-3840
E-mail: evosz@evosz.hu Honlap: http://www.evosz.hu

