
A  helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről 
szóló 7/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet 

 alkalmazásához kapcsolódó magasabb rendű jogszabályok előírásai 
 
 

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

kivonata 
 
5.§ (5) A tervtanácsok feladata különösen 
a) településrendezési eszköz hiánya vagy hiányos szabályozása esetén az illeszkedési szabályok 
érvényesülésének elősegítése, továbbá 
b) a települési környezet, a táj- és településkép, 
c) a beépítési-, vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg, illetve 
d) az építészeti örökség és az építészeti értékek (építészeti minőség) külön jogszabály szerinti védelme. 
 
30/C. § (4) A helyi építészeti-műszaki tervtanács feladata 
a) az illeszkedési szabályok érvényesülésének elősegítése, 
b) a települési környezet, a táj- és településkép, a beépítési vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a 
helyi jelleg védelme, valamint 
c) a helyi építészeti értékek és örökség védelme. 
 
 

A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 
252/2006. (XII. 7.) Korm rendelet ( Rendelet) 

kivonata 
 
1.§ (1) E Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni az e Korm. rendeletben meghatározott 
településrendezési eszközöket, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormán. rendelet alapján építési 
engedélyhez kötött és e Korm. rendeletben meghatározott épületek építészeti-műszaki dokumentációt 
véleményező területi vagy központi tervtanács működésére és eljárási rendjére. 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. 
 
2. §A tervtanács – a településtervezésben vagy az építészeti-műszaki tervezésben kiemelkedő, magas 
szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező – természetes személyekből álló szakmai tanácsadó, 
véleményező testület. A tervtanács elnökből és tervtanácsi tagokból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson 
szavazati joggal rendelkeznek. A tervtanács tagjainak személyére a tervtanács elnöke tesz javaslatot. 
 
3.§ (2) A tervtanács elnöke 
a) javaslatot tesz a tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására, 
b) vizsgálja a tervtanács hatáskörének és illetékességének fennállását, szükség esetén a tervtanácsi 
tárgyalásra irányuló kérelmet átteszi a feladatkör és működési terület szerint illetékes tervtanácshoz, 
c) e Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően meghatározza a tervtanács összetételét, ennek 
keretében a tárgyalandó témáktól függően – a Magyar Építész Kamara, illetve érintettség esetén a 
Magyar Mérnöki Kamara javaslatát is figyelembe véve – bírálót és tervtanácsi tagot jelöl ki, megbízza a 
tervtanács tagjait, a terv bírálóját, meghívja a tervtanácsi tárgyalás résztvevőit, visszavonja a tervtanácsi 
tagok megbízását, 
d) vizsgálja, hogy a bírálatra rendelkezésre bocsátott építészeti-műszaki dokumentáció tartalmazza-e az e 
Korm. rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeket, szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a 
dokumentáció benyújtóját, 
e) irányítja a tervtanácsi munkát, vezeti a tárgyalást, 
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f) gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, a tárgyaláson elhangzott véleményeket szóban összefoglalja és 
ez alapján a tervtanácsi véleményt megfogalmazza a jegyzőkönyv számára, 
g) hitelesíti a tervtanácsi véleményt, 
h) gondoskodik a tervtanácsi véleménynek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 
elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR) való feltöltéséről, kérésre megküldi az 
érintettnek a tervtanácsi véleményt, 
i) gondoskodik a tervtanács működésével kapcsolatos iratkezelési, nyilvántartási feladatok végzéséről, 
j) gondoskodik akadályoztatása esetén a helyettesítéséről. 
 
5. § (1) A tervtanács tagja a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi 
műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott mesterfokozatú 
képzésben szerzett szakképzettséggel (korábban egyetemi végzettséggel) és legalább öt éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet. 
(2) Egy személy több tervtanácsban is lehet tervtanácsi tag. 
(3) A tervtanácsi tag megbízása megszűnik a megbízási idő lejártával, a tag lemondásával vagy a 
megbízás visszavonásával. 
(4) A Magyar Építész Kamara, valamint érintettség esetén a Magyar Mérnöki Kamara által javasolt és az 
elnök által megbízott személy, továbbá az építés helye szerinti települési önkormányzat főépítésze tagként 
vesz részt a tervtanácsi ülésen 
 
15.§ (2) Az építészeti-műszaki tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott 
építészeti-műszaki terv megfelel-e 
a)az építészeti minőség, szakmai igényesség, ezen belül különösen 
aa) a telepítés, településkép, 
ab) az esztétikus megjelenés, 
ac) a kedvező településképi és településszerkezeti hatások, továbbá a megfelelő rálátás és látványvédelem 
követelményének, 
b) a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek, illetve ezek hiányában vagy nem teljes körű 
szabályozásuk esetén az illeszkedés követelményének. 
c) műemlék esetén az a) pontban foglaltakon túlmenően, hogy a benyújtott építészeti-műszaki terv 
megfelel-e a műemléki értékek hosszú távú fenntartása, méltó használata és bemutatása 
 
16. § (1) A tervtanács szakmai véleményét a 15. §-ban meghatározott szempontok vizsgálata alapján 
alakítja ki. 
(2) A tervtanács véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre 
a) ajánlja vagy 
b) nem ajánlja. 
(2a) A tervtanács véleményét indokolja, az indoklásban meghatározza azokat a jogszabályhelyeket is, 
amelyekre véleményét alapozta. Ha a tervtanács véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre nem 
ajánlja, a vélemény indoklásában kitér azokra a javasolt tervmódosítási elemekre, amelyeket a terv 
átdolgozása során ajánl figyelembe venni. 
(3) A tervtanácsi vélemény indokolása tartalmazza a 15. §-ban meghatározott szempontok vizsgálatát és 
annak eredményét, továbbá a (2) bekezdés b) pontja esetében az átdolgozás szempontjait és az arra tett 
javaslatokat. 
(4) A tervtanács a jegyzőkönyvben és annak mellékleteiben foglaltak alapján külön dokumentumba 
foglalja a véleményét, amely tartalmazza a 14. § (2) bekezdésének a)–d) pontjaiban foglaltakon 
túlmenően a vélemény számát (sorszám és évszám), továbbá a (2) bekezdés szerinti ajánlást és annak (3) 
bekezdés szerinti indokolását. 
 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

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

kivonata 
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21. § (1) Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere településképi 
véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) folytathat le 
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló kormány rendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokat 
megelőzően, 
aa) amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormány rendelet szerinti 
területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és 
ab) amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem 
kezdeményezett az építtető; és 
b) ha az eljárás lefolytatásának részletes szabályairól az önkormányzat Korm. rendeletet alkotott, 
amelyben meghatározta, hogy 
ba) véleményét mely esetekben alapozza önkormányzati főépítész vagy helyi építészeti-műszaki 
tervtanács (a továbbiakban: helyi tervtanács) szakmai álláspontjára, 
bb) melyek a véleményezés részletes szempontjai, és 
bc) helyi tervtanács működtetése esetén melyek a működés és az eljárás részletes szabályai. 
(2) A polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, 
összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz adhat településképi véleményt. A fővárosban az 
Étv. rendelkezései alapján fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében az első 
fokú építésügyi hatósági eljárásokhoz a főpolgármester adhat településképi véleményt. 
(3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell 
a) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi 
jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, 
azokra gyakorolt hatását, 
b) a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a rálátás és kilátás követelményeinek való 
megfelelést, 
c) az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módját, 
d) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit, 
e) az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási 
módját és feltételeit, valamint 
f) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, 
köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdető-berendezések kialakítását. 
 
22. § (1) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét papíralapon nyújtja be, 
és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági 
eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. 
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és 
véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. A kérelemhez csak az (1) 
bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni. 
(3) Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia: 
a) helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, 
terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal, 
b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet 
makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is), 
c) reklámelhelyezés ábrázolása, 
d) rendeltetés meghatározása, valamint 
e) rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról. 
(4) A polgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul – határidő megjelölésével – bekéri 
a) az önkormányzati főépítész szakmai álláspontját, vagy 
b) helyi tervtanács működtetése esetén annak szakmai álláspontját. 
(5) A polgármester véleményében 
a) engedélyezésre – feltétellel vagy anélkül – javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy 
b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha 
ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e Korm. rendeletben és az önkormányzat rendeletében 
meghatározottaknak, vagy 
bb) a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi illeszkedési követelményeknek. 
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(6) A polgármester véleménye tartalmazza: 
a) a kérelmező (építtető) adatait, 
b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát, 
c) az (5) bekezdés szerinti véleményét és annak részletes indoklását. 
(7)A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek 
vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre. 
(8)A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben 
hozott döntés keretében vitatható. 


