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A településképi szabályok 
megsértése és szankciói 
egy jogeset fényében

dr. Kamocsay-Berta Eszter

E havi cikkünkben egy konkrét jogeset részletes ismertetésével és elemzésével vesszük sorra, milyen 
szankciókra lehet számítani a településképi szabályok megsértése esetén, valamint kitérünk az ügyben 
született döntés megkérdőjelezhetőségére is.

A tényállás és a jogi háttér 
rövid összefoglalója
Egy visegrádi ingatlanon az Érintett épí-
tési engedély nélkül végezhető1, és az Étv. 
szerinti egyszerű bejelentéshez sem kö-
tött2 kerítésépítési tevékenységet végzett, 
amely tevékenység tekintetében ugyan-
akkor településképi bejelentési eljárás3 
lefolytatása kötelező. Ennek megfelelő-
en az Érintett 2017. április 19-én beje-
lentéssel fordult4 az önkormányzati ha-
tósági döntés meghozatalára jogosult 
polgármesterhez, aki 2017. május 17-én 
(hiánypótlást követően) elutasító határo-
zatot („Határozat”) hozott. Az elutasítás 
oka a Határozat alapján – az OTÉK5 ke-
rítésépítési szabályaival (44. §) nem el-
lentétes – Visegrádi Önkormányzat Helyi 
Építési Szabályzata6 kerítésépítési ren-
delkezéseinek megsértése.

Az általános előírás szerint ugyanis át-
tört kivitelű és maximum 50 cm tömör 

lábazatú kerítés létesíthető7, valamint a 
kialakult területeken tömör kerítés az il-
leszkedés szabályainak megfelelően lé-
tesíthető8, illetve akkor, ha az statikailag 
szükséges támfalként vagy épületrész-
ként kerül kialakításra9. A határozat in-
dokolása szerint a tervezett (és részben 
megvalósult) kerítés 50 cm-nél maga-
sabb tömör lábazattal rendelkezik, és a 
pillérek közti kerítésmezőkben megje-
lenő ablakok pedig az utca karakterétől 
idegen megoldások. Így az nem tekint-
hető áttört kerítésbetétnek, tömör kerí-
tésrészt azonban az illeszkedés szabálya 
alapján nem lehet létesíteni. 

A Határozat ellen az Érintett a kapott 
tájékoztatás alapján nem fellebbezett. 
Ugyanakkor az alábbiakban rámutatunk 
arra, hogy az ügyben született döntés ál-
láspontunk szerint – az önkormányzat 
határozatával ellentétben – miért kér-
dőjelezhető meg.

A településképi szabályok 
megsértésének szankciói
1. Kötelezési eljárás lefolytatása
A jelenleg hatályos jogszabályok, tehát 
a településképi törvény és a települési 
rendelet alapján a településképi köve-
telmények betartatása érdekében foly-
tatható le településképi kötelezési eljá-
rás.10 Az eljárásra vonatkozó szabályok 
azonban módosultak, így az eset megér-
téséhez az alábbiakban bemutatjuk a vál-
tozásokat, és ezek jogkövetkezményeit. 

A településképi törvény megalkotá-
sáig11 a településképi kötelezési eljárást 
a polgármester a Ket. szabályai alapján 
– hivatalból vagy kérelemre – indíthat-
ta meg két esetkörben: a településképet 
rontó reklámok, cégérek megszünteté-
se, illetve a helyi építészeti értékvéde-
lemmel összefüggő kötelezettségek tel-
jesítése vonatkozásában.12

Településképi rendeletalkotási határidő 2017 végén

1  312/2012. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján 1. sz. melléklet 21. pont
2  Étv. 33/A. §
3  2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről („Településképi tv.”); 314/2012. kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (települési rendelet);  
a Visegrádi Önkormányzat vonatkozó településképi rendeletei

4  Az elutasító határozatban megállapított időpont
5  253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
6  A Visegrádi Önkormányzat 5/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (a továbbiakban: HÉSZ/Helyi Építési Szabályzat)
7  HÉSZ 7. § (11)
8  HÉSZ 10. § (5)
9  HÉSZ 10. § (6)
10  Települési Rendelet 26/E. §
11  Kihirdetve 2016. VI. 23-án
12  Települési Rendelet 26. § (1) bekezdés; Étv. 29. § (6) bekezdés
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A helyi építészeti értékvédelem az Étv. 
rendelkezései alapján helyi építészeti 
örökség értékeinek feltárását, számbavé-
telét, védetté nyilvánítását, fenntartását és 
védelmének biztosítását jelenti.13 Az épí-
tészeti örökséghez tartoznak a műemlé-
kek, a műemléki környezetek, a műemléki 
jelentőségű területek és a történeti tájak. 
Az építészeti örökség kiemelkedő értékű 
elemeit nemzetközi (egyetemes), orszá-
gos (nemzeti) és helyi építészeti örökség 
részeként kell kijelölni (védetté nyilvá-
nítani), fenntartani, megóvni, használni 
és bemutatni. Az építészeti örökségnek 
azok az elemei, amelyek értékük alapján 
az Étv. szerint nem részesülnek országos 
egyedi műemléki védelemben, de a sajá-
tos megjelenésüknél, jellegzetességük-
nél, településképi vagy településszerke-
zeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a 
település szempontjából kiemelkedőek, 
hagyományt őriznek, az ott élt emberek 
és közösségek munkáját és kultúráját hí-
ven tükrözik, a helyi építészeti örökség 
részét képezik. A helyi építészeti örök-
ség értékeinek feltárása, számbavétele, 
védetté nyilvánítása, fenntartása, fej-
lesztése, őrzése, védelmének biztosítá-
sa a települési önkormányzat feladata. 
A védetté nyilvánításról önkormányzati 
rendeletben kell dönteni.14 Visegrád Vá-
ros Önkormányzat településképi kötelezé-
si eljárásáról szóló 9/2015. (VI. 18.) ren-
deletének megalkotásakor e jogszabályi 
rendelkezéseknek kellett megfelelnie. 

A településképi törvény megalkotását 
követően a települési rendelet jelenleg 
hatályos rendelkezése – amelyre tekin-
tettel a vonatkozó önkormányzati sza-
bályozás még nem módosult – úgy szól, 
hogy a polgármester a Ket. szabályainak 
megfelelően a településképi követelmé-
nyek teljesítése érdekében – hivatalból 
vagy kérelemre – folytathat le kötelezé-
si eljárást.15 A településképi követelmé-
nyek típusait és alkalmazhatóságának 
esetköreit a Települési Rendelet kógens 
és taxatív módon állapítja meg.16 Telepü-
lésképi követelményeket a településké-
pi rendelet állapítja meg. Visegrád Város 
Önkormányzata még nem alkotta meg a 
Településképi törvénynek megfelelő te-

lepülésképi rendeletét, erre 2017. dec-
ember 31-ig van lehetősége. Mindaddig, 
amíg e kötelezettségének nem tesz ele-
get, új településképi követelményt nem 
állapíthat meg, arra ugyanis csak a tele-
pülésképi rendeletben van lehetősége. 17 

Településképi rendelet hiányában a 
HÉSZ rendelkezései alapján a szóban for-
gó ingatlan nem esik helyi védelem alá. 
A kerítéssel kapcsolatban létező telepü-
lésképi követelményről nem beszélhetünk.

Ennek alapján kimondhatjuk, hogy bár 
úgy értjük, hogy bejelentési eljárás lefoly-
tatására Visegrád Város Önkormányzata 
jogosult volt, a kötelezési eljárás lefolytatá-
sára nem jogosult a polgármester, ugyanis 
a jogszabályi feltételek nem állnak fenn. 

2. A kötelezési eljárásban alkalmaz-
ható szankciók, bírság
A településképi kötelezési eljárásban 
hozott döntésben meghatározott köte-
lezettségek megszegése vagy a döntés 
végrehajtásának elmulasztása esetén a 
jelenleg hatályos önkormányzati rende-
let alapján mindösszesen 50 000 forintig 
terjedő bírsággal sújtható a kötelezett.18 
Felhívjuk azonban a figyelmet az időköz-

ben bekövetkezett jogszabályváltozás-
ra. A településképi törvény megteremti 
ugyanis a törvényi alapját annak, hogy a 
bírság összege 1 000 000 forintig terjed-
jen. A polgármester a településképi kö-
vetelmények teljesülése érdekében az 
ingatlan tulajdonosát az építmény, épít-
ményrész felújítására, átalakítására vagy 
elbontására kötelezheti, illetve telepü-
lésképi követelmények megszegése vagy 
végre nem hajtása esetére e magatartás 
elkövetőjével szemben 1 000 000 forintig 
terjedő bírság kiszabását rendelheti el (te-
lepülésképi bírság).19 2018. január 1-jétől 
a jogkövetkezmények annyiban módosul-
nak, hogy a fenti jogkövetkezmények al-
kalmazását megelőzően a polgármester 
felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a 
jogszabálysértésre, és végzésben megfe-
lelő határidőt biztosít a jogszabálysértés 
megszüntetésére. Megjegyezzük, hogy az 
önkormányzatok 2017. december 31-éig 
az újraszabályozott településképi előírá-
soknak megfelelő településképi rendelet 
alkotására kötelezettek.20 

(A szerző a KCG Partners Ügyvédi 
Társulás partnere.)

13  Étv. 1. § 34. pont
14  Étv. 56–57. §
15  Települési Rendelet 26/E. §
16  Települési Rendelet 22. §, 23/E. §
17  Településképi tv. 14. § (3) bek.
18  Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról 6. § (1) bek.
19  Települési tv. 11. § (1)–(2)
20  Települési tv. 16. § (2) b) pont


