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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013. (…) rendelete 

a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-
testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (2) 
bekezdésének b) pontjában, a 29. § (6) és (7) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdésének 3. és 7. 
pontjaiban szereplő felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 5. pontjában, valamint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 
foglaltakra – a településképi bejelentési eljárás részletes szabályairól az alábbiakat rendeli el. 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet célja 
1. § 
A rendelet célja Ferencváros építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes 
alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött egyes építési munkákkal 
kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a városképi illeszkedési követelmények 
érvényesítése, összességében az épített környezet rendezett és esztétikus kialakítása. 
 

2. A rendelet hatálya 
2. § 
(1) A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Ferencváros közigazgatási területén 
a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, 
b) Ferencváros közigazgatási területén reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván 

elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki. 
(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait a jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel 
együtt kell alkalmazni. 

 
II. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 
1. A településképi bejelentéshez kötött eljárások 

3. § 
(1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt – 
jogszabály által más szerv hatáskörébe nem utalt – építési tevékenységek közül 
a) – a műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 

50 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével – az építési engedéllyel építhető 
építmény közterületről látható homlokzatának megváltoztatása esetében, ha az építési 
tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell 
megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változatlan formában 
újjáépíteni, 

b) meglévő építmény 
ba) közterületről látható homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de homlokzati 
síktól való távolságát, színét, osztásrendjét, profilszélességet, profilformát, külső rácsozatát 
illetve külső árnyékoló-szerkezetét tekintve az (építéskori) eredetitől eltérő – cseréje, 
bb) közterületről látható homlokzatfelületének eredeti színezésének megváltoztatása, 



bc) közterületről látható homlokzatának eredeti felületképzésének (ideérte a tetőzet 
héjalásának) megváltoztatása 
esetén, továbbá helyi (fővárosi vagy kerületi) védett homlokzat 
bd) közterületről látható homlokzatfelületének felújítása, 
be) közterületről látható felületképzésének (ideértve a dekoratív burkolatainak, tetőzet 
héjalásának) felújítása 
esetén, továbbá helyi (fővárosi vagy kerületi) védett épület/ épületrész/ épületegyüttes 
bf) közterületről nem látható homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de 
homlokzati síktól való távolságát, színét, osztásrendjét, profilszélességet, profilformát, külső 
rácsozatát illetve külső árnyékoló-szerkezetét tekintve az (építéskori) eredetitől eltérő – 
cseréje, 
bg) közterületről nem látható homlokzatfelületének felújítása, 
bh) közterületről nem látható felületképzésének (ideértve a dekoratív falfestésének, dekoratív 
mennyezetfestésének, dekoratív burkolatainak, tetőzet héjalásának) felújítása 
esetén, 

c) az épület homlokzatához illesztett közterületről látható előtető, védőtető, ernyőszerkezet 
építése, átalakítása, bővítése, illetve megváltoztatása esetén, ha ehhez az épület 
tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni 
vagy újjáépíteni, 

d) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű 
kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület közterületről látható építése, 
bővítése esetén, 

e) nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem 
meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló közterületről látható építmény 
építése, bővítése esetén, 

f) közterületről látható önálló reklámtartó építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése vagy 
megváltoztatása esetén, amennyiben annak mérete az építési tevékenység után sem haladja 
meg 
fa) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m, 
fb) beépítésre szánt területen a 4,5 m 
magasságot, 

g) közterületről látható szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, 
ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t, 

h) közterületről látható emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért 
magassága nem haladja meg a 3,0 m-t, 

i) közterületről látható kerítés építése, meglévő átalakítása, bővítése esetén, 
j) szellőző-, klímaberendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható módon 

való elhelyezése esetén, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy 
tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy 
újjáépíteni, 

k) közterületről látható, építménynek minősülő árnyékoló elhelyezése, 
l) elektronikus hírközlési építmény műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése 

építmény közterületről látható módon való elhelyezése esetén, ha annak bármely irányú 
mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg vagy az antennatartó szerkezet méretétől 
függetlenül antenna építmény közterületről látható módon való elhelyezése esetén 
felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja meg, 

m) legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő bővítése. 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt építési munkákkal kapcsolatos szabályokat és követelményeket az 

Önkormányzat külön (kerületi építési szabályzatról szóló) rendelete, a helyi (fővárosi vagy 
kerületi) védett értékeken végzendő építési munkákkal kapcsolatos szabályokat és 
követelményeket az Önkormányzat külön (a helyi értékvédelemről szóló) rendelete tartalmazza. 



4. § 
(1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági engedélyezési 
eljáráshoz nem kötött – jogszabály által más szerv hatáskörébe nem utalt – reklám-elhelyezések 
közül a közterületről látható módon elhelyezett, A3-as (297×420 mm) méretnél nagyobb, helyi 
(fővárosi vagy kerületi) védett értékeken való elhelyezés esetén mérettől függetlenül 

a) reklám (hirdetés), reklámtábla (hirdetőtábla), reklámhordozó, hirdető-berendezés, 
fényreklám, óriásplakát illetve információ-hordozó berendezés vagy szerkezet, kirakati 
létesítmény, kirakatvitrin, kirakatszekrény, hirdetőoszlop, citylight berendezés, 
totemoszlop, reklámkorlát, megállító tábla 

b) reklám (hirdetés) célú építési védőháló, molinó, fólia, transzparens 
c) reklám-felületet is tartalmazó homlokzatszínezés, előtető, napvédő ponyva, zászló 
d) tájékoztató tábla, cég- és címtábla, cégér, felirat, logó 

(a továbbiakban a)-d) pontok együtt: reklám) elhelyezése esetén. 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt reklámok kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályokat 

és követelményeket az Önkormányzat külön (kerületi építési szabályzatról szóló) rendelete 
tartalmazza. 

 
2. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása 

5. § 
(1) A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a 

továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – kérelemre 
indul.  

(2) A 3-4. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – az (3) bekezdés szerinti igazolás birtokában, 
az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági 
engedély nem szükséges. 

(3) A polgármester a tervezett építési tevékenységet illetve reklám-elhelyezést  – kikötéssel vagy 
anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha a 
bejelentés  
a) megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

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

b) a tervezett építési tevékenység illetve reklám-elhelyezés illeszkedik a településképbe és nem 
ellentétes a helyi építési szabályzattal. 

(4) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység illetve reklám-elhelyezés megkezdését, 
kialakítását és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a 
tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha  
a) a bejelentés nem felel meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 
meghatározott követelményeknek, 

b) az építési tevékenység illetve reklám-elhelyezés nem illeszkedik a településképbe vagy 
ellentétes a helyi építési szabályzattal.  

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

(6) Az igazolás érvényességi ideje építési tevékenység esetén végleges, reklám-elhelyezés esetén öt 
év. 

  



III. FEJEZET 
TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS 

 
6. § 
(1) A polgármester a 3-4. § szerinti tevékenység bejelentés nélküli, az 5.§ (3) bekezdése szerinti 

igazolás hiányában, az 5. § (4) bekezdés szerinti tiltás ellenére történő folytatása esetén illetve ha 
az építési tevékenység illetve reklám-elhelyezés nem illeszkedik a településképbe vagy ellentétes 
a helyi építési szabályzattal az 2.§ (2) bekezdés szerintieket kötelezheti  

a) az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására, 
b) a helyi értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítésére, 
c) a reklám-elhelyezés megszüntetésére, 
határidő megjelölésével. 

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység folytatójával szemben 50.000.- 
Ft-ig terjedő bírság kiszabását rendelheti el amennyiben a kötelezett a kötelezésnek határidőre 
nem tesz eleget. 

(3) A polgármester (2) bekezdés szerinti döntésével szemben a Képviselő-testülethez lehet 
fellebbezni. 

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytató nem meghatározható vagy 
nem fellelhető, úgy az (1) bekezdés szerinti kötelezés illetve a (2) bekezdés szerinti bírság az (1) 
bekezdésben meghatározott tevékenységgel érintett ingatlan tulajdonosával szemben 
érvényesíthető. 

 
  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 
7. § 
(1) A jelen rendelet 2013. május 1-én lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően indult 

eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) A jelen rendelet hatálybalépésével a 8/1996. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9.§ (2)-(9) bekezdése 

és 10. §-a hatályát veszti. 
(3) A jelen rendelet hatálybalépésével a 40/2004. (XI. 17.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
Budapest, 2013. április 4.  
 
 

Dr. Bácskai János 
polgármester 

Dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

 
 
Döntési javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotja a 
Településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló …/2012. (….) önkormányzati 
rendeletét. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka 
 


