
…hogy ne rohanjunk fejjel a falnak …

avagy a beruházással összefüggő településképi eljárások



190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

Az önkormányzati főépítész általános feladatai

8. § Az önkormányzati főépítész

a)…
d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település 

egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
e)…















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

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete
alapján 
építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek:

1. Az építési engedéllyel építhető építmény átalakítása felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, 

homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti 

rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, 
megerősíteni vagy változatlan formában újjáépíteni.

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró –
áthidalóját nem érintő – cseréje, a homlokzatfelület színezése, a 
homlokzat felületképzésének megváltoztatása.



az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet (OTÉK)

35.§
(8) A 2002. március 15. előtt épült építmény utólagos hőszigetelése és 

homlokzatburkolása együttesen – az oldalhatáron álló falat kivéve – az elő-, oldal-
és hátsókert méretét, illetőleg utcafrontra kiépített építmény esetében a 
közterületet legfeljebb 10 cm-rel csökkentheti. 
A telek beépítettsége ennek megfelelően módosulhat.

amit mindenki ismer……vagy nem….



lehetőségek….
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A.§ (2) bekezdése

alapján a 

települési önkormányzat polgármestere 
jogszabályban meghatározott esetekben és módon 

településképi bejelentési eljárást 

folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem 
kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és 

rendeltetésmódosítások tekintetében.



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Képviselő-testületének

25/2013. (V.27.) önkormányzati rendelete

a településképi bejelentési eljárásról

/egységes szerkezetben a 4/2014.(II.18.), a 25/2014. (IX. 19.) és a 18/2015. (III. 30.) rendelettel/

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 3. pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

törvény 6/A.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §*2

(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi ...

például:



(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási

területén – a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket érintő vagy műemléki

környezetben, műemléki jelentőségű területen az örökségvédelmi hatósághoz történő

bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével – a (2)

bekezdésben meghatározott, jogszabályban

építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet 

végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt 

készít.

mivel jár ez….



(2)*1 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló

kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.) és e rendelet előírásai alapján településképi

bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi építési tevékenységek végzéséhez:

mire vonatkozik….

a)Meglévő épület utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület

színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
b) Meglévő épület közterületről látható homlokzatán nyílászáró méretének – az épület tartószerkezetét nem érintő –

megváltoztatása.

c) Meglévő, helyi (kerületi, fővárosi) védelem alatt álló épületen nyílászáró – áthidalóját nem érintő – cseréje.

d) Az épület közterületről látható homlokzatához illesztett előtető építése, meglévő átalakítása, korszerűsítése, bővítése,

megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni,

megerősíteni vagy újjáépíteni.

e) Az épület közterületről látható homlokzatán erkély, loggia beépítése, meglévő beépítés átalakítása, ha az építési

tevékenységgel az épület tartószerkezeti rendszerét, tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani,

elbontani, kicserélni, megerősíteni, vagy változatlan formában újjáépíteni.

f) …..



2. §

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfélnek a polgármesterhez benyújtott, papíralapú, a Korm.r.-

ben meghatározott tartalmú bejelentésére indul.

(2) A bejelentéshez egy példány 1. melléklet szerinti tartalmú dokumentációt kell mellékelni papír

alapon.*1

(2a) A bejelentési dokumentációt a 2. mellékletben meghatározottak szerint, a megértéshez szükséges

méretarányban, a főbb alaprajzi és magassági méretek feltüntetésével kell készíteni.*4

(3) *5

(4) A tervezett építési tevékenység kikötéssel vagy anélkül történő tudomásulvételéről szóló igazolás a

közléstől számított egy évig érvényes.

hogyan történik….

A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

• a bejelentő nevét,

• a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

• a folytatni kívánt építési tevékenység megjelölését,

• a tervezett építési tevékenység helyét, a telek helyrajzi számát,

• az építési tevékenység elvégzésének tervezett időtartamát.



A bejelentéshez dokumentációt kell mellékelni papíralapon vagy digitális

formában. 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.

mit kell beadni….



településképi bejelentési eljárás ügyfeleknek ajánlott nyomtatványa



A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül

a) a tervezett építési tevékenységet – kikötéssel vagy anélkül –

tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével

értesíti, ha a bejelentés megfelel a meghatározott követelményeknek és

a tervezett építési tevékenység illeszkedik a településképbe,

b) megtiltja az építési tevékenység 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 meghatározott

követelményeknek vagy a tervezett építési tevékenység nem illeszkedik

a településképbe.

mi fog történni…?



A tervezett építési 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.

(A 8 napba nem számít bele a polgármesteri döntés postára

adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam.)

és azután…?



(1) Településképi kötelezettség megszegésének minősül:

a) az e rendeletben meghatározott településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,

b) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő építési tevékenység folytatása,

c) az építési tevékenység bejelentési eljárás során hozott döntésben foglaltaktól eltérő folytatása, *3

d) az építési tevékenység a bejelentési eljárás során kiadott igazolás érvényességi idejét meghaladó időn túl

történő folytatása, vagy

e) építési engedélyezési és településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött, a helyi építési szabályzatban

foglaltak megsértésével végzett, közterületről látható építési tevékenység folytatása.

amire oda kell figyelni….



(2) Településképi kötelezettség megszegése esetén a polgármester a tulajdonossal szemben településképi

kötelezési eljárást folytat le. *1

(3) A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem

hajtása esetén a polgármester pénzbírságot szab ki, melynek összege…..

(4) A (3) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott bírság ismételten kiszabható.

(5) A (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott bírságot befejezetlen építési tevékenység, valamint az

építmény, építményrész felújításának, átalakításának, elbontásának elrendelése esetén is ki kell szabni.

(6) Az építési tevékenység tudomásulvételéről szóló igazolás érvényességi idején belül megkezdett, de az

érvényesség lejártának időpontjában befejezetlen építési tevékenység esetén, amennyiben bejelentő a

tevékenység folytatására az érvényesség lejártának időpontjáig ismételten nem tesz bejelentést, a

polgármester a megvalósult építési tevékenység készültségének figyelembevételével a szükséges

továbbépítési munkákról, vagy az eredeti állapot helyreállításáról településképi kötelezési eljárás

keretében dönt.

és ha hibáztunk….









HA KÉRDÉSEK FOGALMAZÓDNAK MEG….

Barta Ferenc
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