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A z építkezési munkálatokhoz 
szükséges adminisztratív 
eljárások leegyszerűsítését 

és felgyorsítását célozza az a tör-
vénymódosítás, amely szombaton 
lépett hatályba, miután múlt héten 
megjelent a Hivatalos Közlönyben. 
A 2019/193-as számú jogszabály 
– amely az építkezési munkála-
tok engedélyeztetésére vonatkozó 
1991/50-es számú törvényt módosít-
ja – egyebek mellett lerövidíti a te-
lepülésrendezési bizonylat kibocsá-
tásához szükséges időszakot, amit 
ugyanakkor ezentúl digitális formá-
ban is ki lehet adni, illetve elektro-
nikusan vissza is lehet vonni.

Nem kell környezetvédelmi 
engedély

A szombaton hatályba lépett jog-
szabály egyik legfőbb előírása, 
hogy ezentúl bizonyos építkezési 

munkálatokhoz nem lesz szükség 
a környezetvédelmi és a népegész-
ségügyi hatóságok által kibocsátott 
engedélyre, ez érvényes például a 
családi házak kivitelezése esetén. 
Az új törvény ugyanakkor egysé-
gesíti az ingatlanok lebontására és 
utólagos újraépítésére vonatkozó 
engedélyt, így az érintetteknek az 
eddigi kettő helyett immár csak 
egy jóváhagyást kell igényelniük. 
Meghosszabbították továbbá azt a 
periódust, amíg új engedélyt lehet 
igényelni egy építkezési munkálatra 
vonatkozóan a már egyszer benyúj-
tott iratcsomó alapján: a még el nem 
kezdett munkálatok esetén ez a peri-
ódus immár megegyezik az eredeti-
leg engedélyezett intervallummal. A 

már elkezdett, de még be nem feje-
zett munkálatok esetén akkor lehet 
újabb engedélyt kérni a már benyúj-
tott iratcsomó alapján, ha a szünet 
intervalluma nem haladja meg az 
eredeti kivitelezési periódust.

Felgyorsul az iratkibocsátás

Jócskán lerövidült a településrende-
zési bizonylat kibocsátásának a ha-
tárideje is: míg korábban az igény-
léstől számított 30 naptári napon 
belül kellett ezt kiállítania az illeté-
kes hatóságnak, ettől a héttől már az 
iratcsomó benyújtásától számított 

15 munkanapon belül kell kézhez 
kapnia a dokumentumot az érintett-
nek. A településrendezési bizony-
latot ugyanakkor ezentúl digitális 
formában is ki lehet bocsátani. Le-
csökkent a sürgősségi rendszerben 
kibocsátott építkezési engedélyek 
kiállítási periódusa is – 15 naptári 
napról 7 munkanapra –, a közműhá-
lózatra való csatlakozást engedélye-
ző dokumentumot pedig legfeljebb 
5 munkanapon belül kell ezentúl 
kibocsátani a hiánytalan iratcsomó 
iktatásától számítva. A határidő be 
nem tartásáért akár 5000 lejes bír-
ság is kiszabható.

A módosított jogszabály az 
engedélyeket kibocsátó intézmé-
nyek felelősségét is szigorúbban 
határozza meg. Ennek nyomán 
a hatóság tehető majd felelőssé, 
ha egy építkezés során megsérül 
például a gáz- vagy vízvezeték-
rendszer, amennyiben bebizonyo-
sodik, hogy ez egy hibásan vagy 
hiányosan kiállított jóváhagyás-
nak tudható be. Az új törvény azt 
is előírja, hogy azok a köztisztvi-
selők, akik indoklás nélkül utasít-
ják vissza az építkezési engedély 
kiadását, akár 5000 lejes bírságot 
is kaphatnak.

Könnyebb lesz tető alá hozni 
az új házat. A papírmunka helyett 
az építkezésre koncentrálhatnak 
az építtetők
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R emélhetőleg ezúttal valóban 
sikerrel járnak mind a pályá-
zati programot kiíró Országos 

Környezetvédelmi Alap (AFM), mind 
az igénylő természetes személyek, és 
nem kell ismét alig pár órán belül le-
állítani a programot, mint ahogyan 
az szeptemberben történt. A Zöld Ház 
programot ugyanis két hónappal ez-
előtt, szeptember 10-én már egyszer 
elindította a Környezetvédelmi Alap, 

de az óriási érdeklődés ellenére rövid 
időn belül le kellett állítani az eljá-
rást, miután felmerült a visszaélés 
gyanúja. A programban résztvevő, 
a szükséges engedéllyel rendelke-
ző kereskedők egy része ugyanis 
szabálytalanságokat észlelt a re-
gisztrációs folyamatban, illetve azt 
is kifogásolták, hogy a jelentkezési 

periódus megnyitását túlságosan ké-
sőn jelentették be a hatóságok.

Úgy tűnik, a felmerült problé-
mákat sikerült megoldani, szerda 
délelőttől ugyanis ismét igényelni 
lehet a támogatást a www.afm.ro-n, 
az Országos Környezetvédelmi Alap 
honlapján. Az AFM azt is közölte, 
hogy elfogadják azok jelentkezését, 

akiknek szeptemberben sikerült re-
gisztrálniuk az eljárás felfüggesztése 
előtt. A programban azon természetes 
személyek igényelhetnek vissza nem 
térítendő állami támogatást nape-
lemekre, akik romániai lakhellyel 
rendelkeznek, tulajdonosai annak 
az ingatlannak, amelyet a beruházás 
érint, és nincs tartozásuk az állam-

kassza felé. A támogatás a költségek 
90 százalékát fedezi, a kedvezménye-
zettnek pedig 10 százalékos önrésszel 
kell hozzájárulnia a fejlesztéshez. Po-
zitív elbírálás esetén a beruházást 8 
hónapon belül kell kivitelezni.

A Zöld Ház programra összesen 
656 millió lejt különítettek el, egy 
igénylő pedig legtöbb 20 ezer lejes 
támogatást kaphat, ez alapján a 
meghatározott keretből mintegy 30 
ezer ingatlant szerelhetnek fel nap-
elemekkel. Az Országos Környezet-
védelmi Alap tájékoztatása szerint 
eddig 13 ezren nyújtottak be kérést a 
programban. Az AFM-nek egyébként 
ez a második, napelemek felszerelé-
sét támogató programja, idén ugyan-
is elindítottak egy olyan projektet, 
amelyben elszigetelt, az elektromo-
sáram-hálózathoz nem csatlakozta-
tott településeken, településrészeken 
lévő háztartások korszerűsítésére 
nyújtanak támogatást. (Sz. I.)

Csökken a bürokrácia
Egyszerűsítették és felgyorsították az építkezési munkálatokhoz szükséges eljárásokat

Ismét elindítják a Zöld Ház programot

• Egyszerűsödik az építkezési engedélyek 
kibocsátási procedúrája egy törvénymódosítás 
nyomán, amely bizonyos munkálatok esetén im-
már nem teszi kötelezővé megadott engedélyek 
kiváltását, illetve számos dokumentum kibo-
csátási periódusát is lecsökkentette. A módosí-
tott jogszabály szombaton lépett hatályba.

• Újraindul november 
6-ától a Zöld Ház nap-
elemprogram, amelyet 
szeptemberben visszaélés 
gyanúja miatt leállítot-
tak. Az érdeklődő termé-
szetes személyek – akik 
legfeljebb 20 ezer lejes 
támogatást igényelhet-
nek a napelemrendszerek 
beszerzésére – délelőtt 10 
órától regisztrálhatnak a 
Országos Környezetvédel-
mi Alap online platformján.
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Újratöltve. Szerdán újraindul a visszaélés gyanúja 
miatt szeptemberben leállított napelemprogram
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