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TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK 

MIÉRT? 

KÖZÉRDEK: 

A TELEPÜLÉSKÉP  = KÖZÜGY + KÖZMEGEGYEZÉS + KÖZLEKEDÉS + KÖZFUNKCIÓ  

   ≠ 2D  

 Az átutazó szemszögéből:  szekvenciális látvány /tetszés/ 

 A városlakó szemszögéből: hely ismeret   /kötődés/ 

 

VÉDELEM CÉLJA:   = EGYSÉG + STÍLUS + MINŐSÉG = „Baukultur” 

 A település építészeti arculata, érteke, minősége megőrzése /2013. évi  OTÉK 2.§ b-d)/ 

 

VÉDELEM FUNKCIÓJA:   =SZAKMA + TAPASZTALAT + KONTROLL + KONCEPCIÓ 

    ≠ FÉK 

A település részein belüli építészeti egység és stílus erősítése 

A településrészek közötti kapcsolódás és átmenetek   

Az építészeti stílusok egymásmelletti harmóniája megteremtése 
KÖZÉRDEK 

KÖZFUNKCIÓ 

KÖZLEKEDÉS 

KÖZMEGEGYEZ
ÉS 

KÖZÜGY 



TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK 

MIÉRT? 

JOGSZABÁLYI LEHETŐSÉG: 

 „…a települési önkormányzat polgármestere eljárást folytathat le…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étv. •Étv. 30/C. §  és 30/D. § 

Korm. r. 
•314/2012. (XI.  8.) Korm. rendelet  21. §, 23. § 

•312/2012. (XI.  8.) Korm. rendelet 14. § 

•252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 1.§ 

Önk. r. 
•Településképi véleményezésről szóló önk. rendelet 

•Településképi bejelentésről szóló önk. rendelet 

•Helyi építészeti és műszaki tervtanácsról szóló önk. rendelet 



TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK 

MIÉRT? 

JOGSZABÁLYI LEHETŐSÉG: 

Településképi véleményezés 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény ( Étv.): 

„30/C.§ (1) A települési önkormányzat polgármestere a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül az 
illeszkedési követelmények teljesítésével kapcsolatban – az összevont telepítési eljárással nem érintett, valamint az 
építészeti-műszaki tervtanácsról szóló kormányrendelet által nem szabályozott körben – véleményt adhat a jogszabályban 
meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez.”  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet: 

„21.§ (1) Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere településképi véleményezési 
eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) folytathat le…” 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló  312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet: 

„14. § (1)b) Az építési engedélyezési, az összevont és kormányrendeletben meghatározott esetekben a fennmaradási 
engedélyezési eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben 
meghatározott esetekben településképi véleményezési eljárás előzi meg. 

A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Kormányrendelet:  

„1.§ (1)… Az Étv.-ben a települési önkormányzat polgármesterének lehetővé tett településképi véleményezési eljáráshoz – 
önkormányzati rendeletben szabályozott – helyi tervtanácsi vélemény beszerzése során a 2. §-t, a 3. § (2) bekezdését, az 
5. §-t, a 15–16. §-t kell alkalmazni.” 



TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK 

MIÉRT? 

JOGSZABÁLYI LEHETŐSÉG: 

Településképi bejelentés 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény ( Étv.): 

„30/D.§(1) Települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere településképi bejelentési eljárást 

folytathat le – e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet keretei között, e tárgyban hozott önkormányzati 

rendeletben meghatározott esetekben és módon – hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek, a reklámelhelyezések 

és rendeltetésmódosítások tekintetében.” 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet: 

23. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytathat le…” 



TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK 

MIKOR? 

2013. FEBRUÁR 28-TÓL INDULÓ ELJÁRÁSOKBAN: 

 

 

 

 

Székesfehérvár Megyei jogú Város Közgyűlésének  

a településképi véleményezési eljárásról szóló    5/2013. (II.15.) rendelete  

a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló   6/2013. (II.18.) rendelete 

 a helyi építészeti és műszaki tervtanácsról szóló   7/2013. (II.18.) rendelete 



TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK 

MIKOR? 

TELEPÜLÉSKÉPI 

VÉLEMÉNYEZÉS 

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS  

MEGINDÍTÁSA ELŐTT, HA: 

 Építési engedélyhez kötött 

 

 Új-, vagy bővítés, átalakítás során létrejövő 

 A helyi rendeletben  meghatározott 

méretnél  

 kisebb 

 nagyobb 

 A helyi rendeletben  meghatározott 

rendeltetésű  

 

 A településképi szempontból kiemelt 

jelentőségű területhez viszonyítva 

elhelyezkedő  

 azon belül 

 azzal határosan 

 azon kívül 

TELEPÜLÉSKÉPI 

BEJELENTÉS 

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG  

MEGKEZDÉSE ELŐTT, HA: 

A TEVÉKENYSÉG: 

 

AZ ÉPÍTMÉNY: 

 

 

 

 

 

 

 A HELYSZÍN: 

 

 

 

 

ESETEK: 

 Építési engedély nélkül végezhető 

 

 Új-, vagy bővítés, átalakítás során létrejövő 

 A helyi rendeletben  meghatározott 

méretnél  

 kisebb 

 nagyobb 

 A helyi rendeletben  meghatározott 

rendeltetésű, jellegű 

 

 A településképi szempontból kiemelt 

jelentőségű területen belül  elhelyezkedő 



TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERÜLETEK 

 

AZ 5/2013. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

 



TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERÜLETEK 

 

 Székesfehérvár településszerkezeti és városképi szempontból 

kiemelt jelentőségű útvonalai és közterületei, valamint ezek mentén 

az utcaképet alkotó, a közterületre néző épületek, építmények 

homlokzatai; 

 jogszabályban, vagy Székesfehérvár hatályos településszerkezeti 

tervében, helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében 

meghatározott és jelölt  

 NATURA 2000 terület; 

 tájvédelmi körzet; 

 országos jelentőségű természetvédelmi terület; 

 helyi jelentőségű természetvédelmi terület, vagy helyi 

védelemre javasolt természetvédelmi terület; 

 országos jelentőségű természeti emlék és védett természeti 

érték és közvetlen környezete; 

 műemléki környezet; 

 műemléki jelentőségű terület; 

 műemléki védelemre javasolt épület, építészeti érték; 

 helyi értékvédelmi terület, vagy helyi értékvédelemre 

javasolt terület; 

 helyi védelem alatt álló,- vagy helyi védelemre javasolt 

épület, építészeti érték; 

 városkapuk területe; 

 települési alközpontok-, valamint a jelentős intézményi 

központok területe és közvetlen környezetük. 

JOGSZABÁLY  +   HELYI JELLEG 



TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉS 

 

 

 

ESETEI 

A VÉLEMÉNY ALAPJA SZEMPONTJÁBÓL   

 



TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉS 

 

 

 

ESETEI 

AZ ÉPÍTMÉNYEK RENDELETETÉSE ÉS MÉRETE ALAPJÁN 

 

JOGSZABÁLY 

 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 3. számú 

melléklete  szerinti építési tevékenységek  

(a 2012. évi statisztikai átlag feletti mérettel) 

 

+HELYI JELLEG 

 toronyjellegű építmény, ha a legmagasabb pontja a 

rendezett terepszinttől meghaladja a 6 m-t (hírközlési 

torony, kémény, víztorony); 

 egyéb építmény (reklámtartó, szobor, emlékmű, 

kereszt, emlékjel, emlékfal, zászlórúd, utcabútor) 



AZ 5/2013. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

 

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉS 

 

 

5/2013. (II.15. ) önkormányzati rendelet  

 

4. § 

  

a) a 3.§ szerinti településképi szempontból kiemelt 

területen amennyiben,  

aa) az építési tevékenységgel érintett épület, 

építmény mérete vagy darabszáma nem haladja 

meg az 1. számú melléklet táblázata bármely 

oszlopában szereplő értéket és az építési 

tevékenység a közterületre néző homlokzatot, 

utcaképet érinti; 

ab) az építési tevékenységgel érintett épület, 

építmény mérete vagy darabszáma meghaladja 

az 1. számú melléklet táblázata bármely 

oszlopában szereplő értéket. 

b) a településképi szempontból kiemelt területen kívül, 

amennyiben,  

ba) az építési tevékenységgel érintett épület, 

építmény mérete vagy darabszáma nem haladja 

meg az 1. számú melléklet táblázata bármely 

oszlopában szereplő értéket és az építési 

tevékenység - a településképi szempontból 

kiemelt területen belüli közterületre néző - 

homlokzatot, utcaképet érinti; 

bb) az építési tevékenységgel érintett épület, 

építmény mérete vagy darabszáma meghaladja 

az 1. számú melléklet táblázata bármely 

oszlopában szereplő értéket. 

c) Székesfehérvár egész területén amennyiben, az 

építési tevékenység Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata saját beruházásában tervezett és az 

építési tevékenységgel érintett épület, építmény mérete 

vagy darabszáma meghaladja az 1. számú melléklet 

táblázata bármely oszlopában szereplő értéket. 



TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS 

 

 



 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 1. számú 

melléklete szerinti tevékenységek 
 Vendéglátóipari kitelepülés, vendéglátó terasz, 

kerthelyiség építményeinek, építmény részeinek építése, 

vagy kihelyezése.  

 Településképi szempontból jelentős reklám berendezés 

elhelyezése   

  az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, 

kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, illetve közterületen, 

vagy közhasználatra átadott magánterületen elhelyezett 

 hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin 

 óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése, 

 reklámtábla, hirdetőtábla, 

 integrált információ-hordozó berendezés vagy 

szerkezet, 

 totemoszlop és reklámzászló 

 reklámcélú építési védőháló, molinó 

 az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, 

kerítéskapujára vagy támfalára rögzített  

 az 1 m2-nél nagyobb felületű cég- és címtábla, 

egyedi tájékoztató tábla, valamint reklámcélú 

matrica, 

 cégér vagy cégérszerű reklámtábla, 

 közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett 

 hirdetőoszlop, 

 citylight berendezés, 

 reklámkorlát. 

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS 

 

 

 

 

ESETEI 

AZ ÉPÍTMÉNYEK RENDELETETÉSE ÉS MÉRETE ALAPJÁN 

 

JOGSZABÁLY 

 

+HELYI JELLEG 



TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS 

 

 

A 6/2013. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

 



TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK 

HOGYAN? 

TELEPÜLÉSKÉPI 

VÉLEMÉNYEZÉSI 

ELJÁRÁS: 
 Kérelem 

 Építészeti-műszaki dokumentáció 

 műszaki leírás  

 helyszínrajz 

 homlokzatkialakítás, utcakép, 

ábrázolása 

 reklámelhelyezés ábrázolása,  

 a rendeltetés meghatározása. 

 Polgármester 

 Főépítész, vagy a Tervtanács 

 15 nap 

 Tervtanács ( a helyi rendeletben meghatározott 

esetekben)  

 Településképi vélemény (+ tervtanácsi 

vélemény a helyi rendeletben meghatározott 

esetekben) 

 Polgármester engedélyezésre javasolja 
 Feltétel nélkül 

 Feltétellel 

 Polgármester engedélyezésre nem 

javasolja 
 A kérelem tartalma, formája miatt 

 A tevékenység nem illeszkedése miatt 

TELEPÜLÉSKÉPI 

BEJELENTÉSI 

ELJÁRÁS: 

SZÜKSÉGES: 

  

 

 

 

LEFOLYTATJA: 

ELŐKÉSZÍTI: 

HATÁRIDEJE: 

KAPCSOLÓDÓ 

ELJÁRÁS: 

EREDMÉNYE: 

 

 

 

 Kérelem 

 Építészeti-műszaki dokumentáció 

 műszaki leírás  

 helyszínrajz 

 alaprajz  

 homlokzatkialakítás, utcakép, 

ábrázolása 

 

 Polgármester 

 Főépítész 

 8 nap 

 nincs 

 

 Igazolás (1 évig érvényes) 

 Polgármester tudomásul veszi 
 Kikötés nélkül 

 kikötéssel 

 Tiltó határozat 



TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK 

HOGYAN? 

TELEPÜLÉSKÉPI 

VÉLEMÉNYEZÉSI 

ELJÁRÁS: 

 Papír (csak a kérelem) 

 Digitális adathordozó ( a helyi rendeletben 

meghatározott tervtanácsi esetekben  csak a 

tervdokumentáció) 

 ÉTDR (csak a tervdokumentáció) 

 

 Építési engedélyezési eljárás 

 Településképi véleményezés ( nem javasolt 

terv esetében, az átdolgozást követően) 

 

 

 

 

 Önálló jogorvoslatnak nincs helye, az 

csak az építésügyi hatósági ügyben hozott 

döntés keretében vitatható. 

TELEPÜLÉSKÉPI 

BEJELENTÉSI 

ELJÁRÁS: 

ÜGYINTÉZÉS 

FORMÁJA: 

  

 

 

ELJÁRÁST 

KÖVETŐEN: 

 

 

 

 

 

JOGORVOSLAT: 

 

 

 

 

 

 Papír  

 Digitális adathordozó 

 

 

 

 Építési tevékenység megkezdhető 

 Településképi bejelentés ( tiltás esetében, a 

terv átdolgozást követően) 

 Településképi kötelezés ( tiltás ellenére  

megkezdett tevékenység esetében)  

 

 

 

 A tiltó határozattal  szemben 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Közgyűléséhez lehet fellebbezni. 

 



TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

WWW.SZEKESFEHERVAR.HU 

 



 

LANTAY ATTILA – FŐÉPÍTÉSZ 

 

 TELEFON: +36 22 537 206 

 E-MAIL: FOEPITESZ@PMHIV.SZEKESFEHERVAR.HU 

 

 

 

 

 

 

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATAL - FŐÉPÍTÉSZI IRODA 

 


