
 
A településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 

6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet 
alkalmazásához kapcsolódó magasabb szintű jogszabályok előírásainak kivonatai 

 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. Törvény 
kivonata 

 
29.§ (6) A települési önkormányzat polgármestere – kormányrendeletben meghatározottak szerint – 
településképi kötelezés formájában önkormányzati hatósági döntéssel elrendelheti 
a) a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését, 
b) a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését. 
(7)150 A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben a (6) bekezdés szerinti 
településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével 
szemben 50 000 forintig terjedhető bírság kiszabását rendelheti el. 
 
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. 
(2) A településképi eljárást bejelentés formájában az ügyfél a polgármesternél kezdeményezi. Az (1) 
bekezdés szerinti tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem 
szükséges, és a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 8 napon belül nem tiltja 
meg. 
(3) A polgármester (2) bekezdés szerinti döntésével szemben a települési önkormányzat képviselő-
testületéhez lehet fellebbezni. 
(4) A településképi eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, az (1) és (2) bekezdés 
szerinti bejelentés elmulasztása esetén a 29. § (6) és (7) bekezdése alkalmazásának van helye. 
 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

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

 
23. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) 
folytathat le 
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött azon építési 
tevékenységek tekintetében, melynek megkezdését, 
b) azon reklámok elhelyezése tekintetében melyek elhelyezését, 
c) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének 
megváltoztatását 
a települési önkormányzat helyi önkormányzati rendeletben bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte, 
és az eljárás részletes szabályairól, valamint a 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás 
érvényességi idejéről helyi rendeletet alkotott. 
(2) A bejelentés tartalmazza: 
a) a bejelentő nevét, 
b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését, 
d) a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek 
helyrajzi számát, 
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e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámozás tervezett 
időtartamát. 
(3) A bejelentéshez dokumentációt kell mellékelni. A dokumentációnak – a kérelem tárgyának 
megfelelően – a következő munkarészeket kell tartalmaznia: 
a) műszaki leírást, a telepítésről és az építészeti kialakításról, 
b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 
c) alaprajzot, 
d) homlokzatot, 
e) utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet. 
 
24. § (1) A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül 
a) a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást – kikötéssel vagy 
anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha a 
bejelentés megfelel a 23. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek és a tervezett 
építési tevékenység, reklám vagy rendeltetés illeszkedik a településképbe, 
b) megtiltja az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a 
megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli 
elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a 23. § (2) és (3) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek vagy a tervezett építési tevékenység, reklám vagy 
rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás tartalmazza 
a) a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét, 
b) a bejelentő (építtető) nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
c) a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését, 
d) a bejelentés előterjesztésének napját, valamint 
e) azt, az időtartamot, amelyre a bejelentés szól. 
 
25. § A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység 
folytatását 
 
26. § (1) A polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése 
érdekében, a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai alapján – 
hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 29. § (6) bekezdésében meghatározott 
esetkörben. 
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti eljárásban az érintett ingatlan tulajdonosát – a helyi 
építészeti értékek, a településkép védelme érdekében – az építmény, építményrész felújítására, 
átalakítására vagy elbontására kötelezheti. 
 
 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 

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

az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységekről* 
( *: áthúzottak a szövegben azok a pontok, melyek a 6/2013. (II.18.) számú ö. rendelet 1. számú mellékletében nem 

szerepelnek)  

 
1. A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre 
álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető építmény felújítása, 
helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az 
építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell 
a) megváltoztatni, 
b) átalakítani, 
c) elbontani, 
d) kicserélni, 
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e) megerősíteni vagy 
f) változatlan formában újjáépíteni. 
 
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintő – cseréje, 
a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása. 
 
3. Meglévő építményben – alapozást nem igénylő – új égéstermék-elvezető kémény létesítése, ha 
annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, 
megerősítésével. 
 
4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése 
melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg. 
 
5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület 
tartószerkezetét nem kell 
a) megváltoztatni, 
b) átalakítani, 
c) megbontani, 
d) kicserélni, 
e) megerősíteni vagy 
f) újjáépíteni. 
 
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása. 
 
7. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési 
tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve műemléki jelentőségű 
területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, 
vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását. 
 
8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési 
tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot. 
 
9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, 
bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg 
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot, 
b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot. 
 
10. Temető területén: 
a)  sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg 
a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot, 
b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése. 
 
11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért 
magassága nem haladja meg a 6,0 m-t. 
 
12. Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t. 
 
13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki 
specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése. 
 
14. Megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval 
rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 
napig fennálló 
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a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, 
kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, 
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, 
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), 
d) ideiglenes fedett lovarda 
építése. 
 
15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után 
sem haladja meg 
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t, 
b) beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t. 
 
16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után 
sem haladja meg 
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t, 
b) beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t. 
 
17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-
tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek 
nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, 
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 
 
18. A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú 
kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése. 
 
19. A telek természetes terepszintjének – építési tevékenységgel összefüggő – 1,0 m, vagy annál kisebb 
mértékű végleges jellegű megváltoztatása. 
 
20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, 
megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó 
terepszinttől számított 1,0 m magasságot. 
 
21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, 
valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, 
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 
 
22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 
 
23. Szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, 
zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény 
tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit 
a) megváltoztatni, 
b) átalakítani, 
c) elbontani, 
d) kicserélni, 
e) megerősíteni vagy 
f) újjáépíteni. 
 
24. Építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, sorompó, árnyékoló 
elhelyezése. 
 
25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése. 
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26. Telken belüli geodéziai építmény építése. 
 
27. Utasváró fülke építése. 
 
28. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem 
haladja meg. 
 
29. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat 
mérethatár nélkül, bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó felvonulási építmény építése. 
 
30. Magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső 
pontja az 5,0 m-t nem haladja meg. 
 
31. Elektronikus hírközlési építmény: 
a) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 
6,0 m-t nem haladja meg, vagy 
b) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna 
bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja meg. 
 
32. Közforgalom elől elzárt, telken belüli, 3,0 m vagy annál kisebb fesztávú áteresz, bejáró-, átjáró-híd 
építése. 
 
33. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 

 

 


