
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

14/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete 
a településképi bejelentési eljárásról 

 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
a) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelmérıl 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (6) bekezdés 2. és a 3. pontjában szereplı 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl az Étv. 6/A.§ (2) 
bekezdésében foglaltakra, a településképi bejelentési eljárásról a következıket rendeli el. 
 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 
1. § 

 
A rendelet célja Visegrád város építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek 
védelme, az épített kultúra igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez 
nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – 
a településképi illeszkedéssel követelmények érvényesítése, valamint beépítésre, illetve 
beépítésre nem szánt területek rendeltetésszerő használatának biztosítása, összességében az 
épített környezet rendezett és esztétikus kialakítása. 
 
 

A rendelet hatálya 
2. § 

 

(1) A rendelet hatálya Visegrád közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkezı szervezetre, aki/amely Visegrád közigazgatási területén  
a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet 

végez, vagy azzal összefüggı építészeti-mőszaki tervdokumentációt készít, 
b) Visegrád közigazgatási területén reklám-berendezést, -szerkezetet, -táblát helyez el, 

tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki, illetve  
c) meglévı építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja. 

(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, továbbá a településképi véleményezési eljárásról 
szóló .../2013. (...) önkormányzati rendelet elıírásait a jelen rendeletben foglalt 
kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni. 
 

II. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 

A településképi bejelentéshez kötött eljárások 
3. § 

 
(1) A jelen rendelet elıírásai szerint – a 2. § (1) bekezdésében felsorolt területekre 

vonatkozóan – településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 



rendelet) 1. számú mellékletében felsorolt építési tevékenységeken felül az alábbi 
esetekben: 
 
 
a) Napelem (PV-cella), levegı hıszivattyú, vagy más geotermikus energiát hasznosító 
berendezés kültéri egysége, parabola antenna és riasztórendszer kültéri egysége 
építményen való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét 
vagy tartószerkezeti elemeit 
aa)megváltoztatni, 
ab) átalakítani, 
ac) elbontani, 
ad) kicserélni, 
ae) megerısíteni vagy 
af) újjáépíteni.  
b) Közmőszolgáltatással kapcsolatos kültéri berendezés (mérıóra, elosztószekrény, 
kapcsoló, transzformátor, lámpaoszlop, vezetéket tartó oszlop, csap, szerelıdoboz, 
ereszcsatorna és lefolyócsı, közterületrıl látszó csapadékcsatorna átvezetés, 
felületszivárgó- valamint vízelvezetı- (drain-) rendszer közterületrıl látszó része, 
gázfogadó, nyomásfokozó stb.) létesítése 
c) A telek természetes terepszintjének - építési tevékenységgel össze nem függı - 1,0 
m, vagy annál kisebb mértékő végleges jellegő megváltoztatása. 
d) Építési engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó és nem tartozó bármilyen építési 
tevékenység, amelynek nyomán közlekedési mőtárgyak (kikötı, ponton, drótkötélpálya 
fogadó, vasúti átkelı, hajóállomás biztosítóépítményei) nyomvonalas építményeket 
kiegészítı építmények (híd, aluljáró, felüljáró, önálló vagy mőtárgyhoz kapcsolódó 
korlát vagy mellvéd stb.) és közmővekhez kapcsolódó mőtárgyak (árvízvédelmi 
mőtárgyak és kiegészítı objektumai pl.: zsilip, áteresz, árokátvezetés, tisztító- és 
szerelı aknák, stb.), és amely esetekben az Önkormányzat illetékesének szakhatósági 
állásfoglalását jogszabály írja elı. 

(2) A településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-
mőszaki tervdokumentációkkal kapcsolatban a településképi bejelentés tudomásul 
vételérıl szóló igazolás alapját a települési fıépítész, vagy a települési Tervtanács 
állásfoglalása képezi. 

(3) A települési Tervtanács állásfoglalást a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt  
1., 7., 11., 27., 32., valamint a 3.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott építési 
tevékenységek esetében ad ki. 

(4) A települési fıépítész állásfoglalást a településképi bejelentési eljárással érintett építési 
tevékenységek közül a 3.§ (3) bekezdésben fel nem soroltak vonatkozásában valamint a 
4.§ és 5.§-ban felsorolt építési és létesítési tevékenységekkel kapcsolatban ad ki. 

(5) A 2. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozó, építésügyi hatósági engedélyhez 
kötött, de a jogerıs engedélytıl eltérıen megvalósuló – az eltérést illetıen építésügyi 
hatósági engedélyhez nem kötött – építési munkák csak településképi bejelentési eljárás 
alapján végezhetık. 

(6) A tervezési terület, illetve az építési munka vagy létesítési tevékenység sajátosságai 
alapján – közterületrıl látszó – indokolt esetben a polgármester vagy – a polgármester 
egyetértésével – a fıépítész kezdeményezheti a 3.§ (4) bekezdés valamint a 4.§ és 5.§ 
szerinti építési munkák vagy létesítési tevékenységek tervtanácsi véleményezését. 
 

4. § 
(1) A jelen rendelet elıírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévı 

építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben 
az új rendeltetés szerinti területhasználat 



a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé, 
b) a korábbi rendeltetéshez képest  

ba) környezetvédelmi (elsısorban zaj- és légszennyezési) szempontból 
kedvezıtlenebb helyzetet teremthet, 

bb) jelentısen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, illetve 
bc) a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen többlet-parkolóhelyek és/vagy 

rakodóhely kialakítását teszi szükségessé, 
c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévı berendezéseket vagy 

növényzetet, valamint ha 
d) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát, azok 

biztonságát veszélyeztetheti.   
(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni továbbá minden olyan esetben, amikor 

településrendezési eszköz a rendeltetés-módosítást feltételekhez köti, illetve járulékos 
beavatkozásokra vagy intézkedésre vonatkozó kötelezettséget ír elı. 

 
5. § 

(1) A jelen rendelet elıírásai szerint – a 2. § (1) bekezdésében foglalt területekre 
vonatkozóan – településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági 
engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám-elhelyezések közül 
a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy 

támfalára rögzített  
aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerő reklámtábla, 
ab) egyedi tájékoztató tábla, reklámfelület, plakát 

b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy 
támfalára rögzített, illetve közterületen elhelyezett 

ba) hirdetıtábla, hirdetıvitrin, reklámvitrin 
bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése, 
bc) reklámtábla (hirdetıtábla), 

c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett 
ca) hirdetıoszlop,cb) megállító tábla, 
cc) tartószerkezetre helyezett zászló 
cd) felületén reklámot hordozó napernyı 
ce) minden reklámfelületet biztosító objektum (hőtıpult, eladó pult, 

hulladékgyőjtı stb.) elhelyezése valamint az összes felsorolt objektum 
megvilágítását biztosító világító test létesítése esetén. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdetı-berendezések kialakításával és 
elhelyezésével kapcsolatos szabályok az alábbiak: 

a) Önálló karakterő (ÖK), mőemléki jelentıségő (MJ) területen valamint a 
hatályos helyi építési szabályzatban meghatározott mőemléki környezetben 
(MK), valamint helyi védelem alatt álló épületek és mőtárgyak környezetében 
a meglévı értékes építészeti karakterhez igazodó, grafikus tervezı által 
készített reklámhordozókat kell létesíteni. 

b) Az a) pontban felsorolt területeken és eseteken kívül grafikus tervezı által 
készített, egyedi reklámhordozók készítése szükséges. 

c) Nyílászárók üvegezett felületére ragasztásos technikával reklám- és 
információ-hordozót elhelyezni nem lehet. 

d) „Szoba kiadó” feliratú tábla csak az e célra tervezett egységes formátumban 
és kivitelben helyezhetı el. 



e) Cég vagy cégláncolat egységesített, általánosan rendszeresített 
reklámhordozója településképbe illeszkedı átalakítása (pl.: egyedi cégérré 
alakítása) nélkül nem helyezhetı el. 

f) Építmény homlokzatát, közterületrıl látszó épületszerkezeteit reklámhordozó 
felületnek használni, arra közvetlenül, bármilyen technikával reklám vagy 
tájékoztatási célú információt felhordani tilos!  

(3) Településképi bejelentési eljárás reklámhordozókra vonatkozó egyedi szabályai 
a) A fıépítész (2) bekezdés a) és b) pontokban szereplı grafikai tervekkel 

kapcsolatos állásfoglalásához grafikus szakember közremőködését kérheti. A 
közremőködés finanszírozási feltételeit a 7.§ szabályozza. 

b) A fıépítészi állásfoglalásban segédkezı grafikus szakemberként nem vehet 
részt a településképi bejelentési eljárásban: 
ba) a véleményezett grafikai terv készítıje, valamint annak hozzátartozója 

bb) aki a tervdokumentáció benyújtását megelızı egy éven belül szerzıi 
jogi védelem alá esı alkotás tekintetében a tervezınek szerzıtársa vagy 
munkatársa volt, 

 bc) a véleményezett grafikai terv készítıjének munkatársa, gazdasági 
társaságban tulajdonostársa, tulajdonában álló gazdasági társaság 
alkalmazottja vagy aki azzal megbízási jogviszonyban áll, illetve akinek a 
tulajdonában lévı gazdasági társasággal a tervezı alkalmazotti vagy 
megbízási jogviszonyban áll. 
bd) akitıl nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. 

c)  Az állásfoglalásban segédkezı grafikus szakember a fıépítésznek 
haladéktalanul, de legkésıbb az ok felmerülésétıl számított 3 napon belül 
köteles bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.  

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdetı-berendezések 
elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület-használati szerzıdés megkötésére csak a 
településképi bejelentési eljárás lefolytatását követıen, a bejelentés tudomásulvételét 
tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével 
kerülhet sor.  

 
A településképi bejelentési eljárás lefolytatása 

6. § 
 

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – 
papíralapú – bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a 
dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.  

(2) A Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.  
14., 15., 16., 17., 21., 23., 24., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., valamint a 3.§ (1) bekezdés 
a) és d) pontjaiban meghatározott építési tevékenységek építész tervezıi (É) 
jogosultsággal tervezendık. 
A Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt 13., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 
valamint a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott építési tevékenységek kert- és 
tájtervezı (K) jogosultsággal tervezendık. 
A Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt 15., 16. és a 21. pontokban 
meghatározott építési tevékenységek kert- és tájtervezıi (K) és építész tervezıi (É) 
jogosultsággal is tervezhetık. 
A 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott építési tevékenység szakirányú 
építımérnöki tervezıi jogosultsággal rendelkezı tervezı mellett kert- és tájtervezı (K) 
vagy építész tervezıi (É) jogosultsággal rendelkezı közremőködésével tervezendık. 

(3) A dokumentáció mőszaki tartalma: 
a) Érintett homlokzat(ok) 



b) Megértéshez szükséges számú metszet(ek) a környezı terep 
feltüntetésével 

c) Érintett alaprajz(ok)  
d) Helyszínrajz, tereprajz 
e) Mőszaki leírás 
f) A változtatás helyét és környezetét érintı színterv 
g) Szabadon választott technikával készült látványterv, fotó, 

fotomontázs 
h) Szükséges számú nézetrajz, részletrajz, rögzítési rajz 
i) Szabadon választott technikával készült tájba illesztett látványrajz  

(4) A (3) bekezdésben felsoroltak közül a településképi bejelentési dokumentációnak: 
a) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében megnevezett építési tevékenységek közül az: 

1. pontban szereplı esetben   :a, b, c, d, e, f 
2. pontban szereplı esetben   :a, e, f 
3. pontban szereplı esetben   :a, d, e, g 
4. pontban szereplı esetben   :a, c, d, e, g 
5. pontban szereplı esetben   :a, c, e, g, h 
6. pontban szereplı esetben   :a, c, d, e 
7. pontban szereplı esetben   :a, b, c, d, e, f 
8. pontban szereplı esetben   :a, b, c, d, e 
9. pontban szereplı esetben   :a, d, e 
10. pontban szereplı esetben :d, e, g 
11. pontban szereplı esetben :d, e, g 
12. pontban szereplı esetben :a, b, d, e 
13. pontban szereplı esetben :d, e, g 
14. pontban szereplı esetben :a, b, c, d, e, f 
15. pontban szereplı esetben :a, b, c, d, e 
16. pontban szereplı esetben :a, b, c, d, e 
17. pontban szereplı esetben :a, b, c, d, e 
18. pontban szereplı esetben :b, c, d, e, g 
19. pontban szereplı esetben :b, d, e 
20. pontban szereplı esetben :a, b, d, e 
21. pontban szereplı esetben :a, b, c, d, e, f, h 
22. pontban szereplı esetben:d, e, g 
23. pontban szereplı esetben:a, d, e, h 

24. pontban szereplı esetben:a, d, e, f, h 

25. pontban szereplı esetben:b, d, e 

26. pontban szereplı esetben:a, d, e, g 
27. pontban szereplı esetben:a, b, c, d, e, g 

28. pontban szereplı esetben:d, e, h 

29. pontban szereplı esetben:a, b, d, h 

30. pontban szereplı esetben:a, b, d, e 

31. pontban szereplı esetben:a, d, e, h 
32. pontban szereplı esetben:b, c, d, e, h 
33. pontban szereplı esetben:b, c, d, e 

 b) 3.§ (1) bekezdés a) és b) pontjaiban szereplı esetben: a, d, e, h 
 c)  3.§ (1) bekezdés c) pontjában szereplı esetben: b, d, e 
 d) 3.§ (1) bekezdés d) pontjában szereplı esetben: a, b, c, d, e, g 
munkarészeket kell tartalmaznia. 
 e) a 6. § (3) bekezdés i) pontjában szereplı munkarészt mindenképpen be kell 
nyújtani, ha a tervezett építési tevékenység a Visegrádi Önkormányzat helyi építési 
szabályzatról szóló 5/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendeletében meghatározott települési és 



tájképvédelmi területen történik, valamint ha a Visegrád Város Önkormányzat Képviselı-
testületének településképi véleményezési eljárásról szóló …./2013. (…......) önkormányzati 
rendeletében meghatározott helyi tájkarakter és tájkontúr védelmi területen (HT) történik. 
 
(5) A 3. § (1) bekezdés valamint a 4. § szerinti eljárásért az építtetınek, illetve a tervezınek 

igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetnie. 
(6) A 3-5. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – a (7) bekezdés szerinti igazolás 

birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhetı, ha 
ahhoz más hatósági engedély nem szükséges. 

(7) A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy 
rendeltetésváltoztatást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentıt errıl a 
tényrıl igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés  
a) megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott, 
továbbá – a csatolandó dokumentációt illetıen – a (2) és a (4) bekezdésekben elıírt 
követelményeknek, 

b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám illeszkedik a településképbe, 
c) a tervezett rendeltetés-változás illeszkedik a szomszédos és a környezı beépítés 

sajátosságaihoz, azok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerő és biztonságos 
használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza. 

(8) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy 
rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – 
figyelmezteti a bejelentıt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának 
jogkövetkezményeire, ha a bejelentés  
a) nem felel meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott, 
továbbá – a csatolandó dokumentációt illetıen – a (2) és (4) bekezdésekben elıírt 
követelményeknek, 

b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám nem illeszkedik a településképbe,  
c) a tervezett rendeltetés-változás nem illeszkedik a szomszédos és a környezı beépítés 

sajátosságaihoz, illetve ha a bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, 
hogy az új rendeltetés a környezı ingatlanok, valamint a határoló közterületek 
rendeltetésszerő és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, 
illetve nem korlátozza. 

(9) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a 
tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés 
megérkezésétıl számított 8 napon belül adja ki. 

(10) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a fıépítész 
készíti elı. 
 

7. § 
 

(1) Jogszabály eltérı rendelkezésének hiányában tiszteletdíj illeti meg a reklámhordozók 
grafikai terveinek tekintetében készülı fıépítészi állásfoglalás elkészítését segítı grafikus 
szakembert. 

(2) A tiszteletdíj mértéke véleményezett grafikai tervenként bruttó 5.000.- Ft. 
(3) A tiszteletdíj kifizetésére – az állásfoglalás elkészültét követıen – 30 napon belül kerül 

sor.  
(4) A fıépítészi állásfoglalás elkészítésében segítı grafikus szakemberrel az Önkormányzat a 

feladat ellátására megbízási szerzıdést köt. 
 



III. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı hónap 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendeletben foglalt szabályokat a hatályba lépést követıen indult eljárások során kell 

alkalmazni. 
 
Visegrád, 2013. június 19. 
 
 
 
 Félegyházi András 
                                 polgármester 

 
 
 

Dr. Szabó Attila 
         aljegyzı 

 


