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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete) 

1/2022. (I. 20.) onkormanyzati rendelete

a helyi epiteszeti-muszaki tervtanacs letrehozasarol, mukodesi felteteleirol, eljarasi szabalyainak 
megallapitasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az epitett komyezet alakitasarol es vedelme- 
rol szolo 1997. evi LXXVIII. torveny 62. § (6) bekezdes 4. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, 
a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) bekezdes 5. pont
jaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. A rendelet hatalya
1. § (1) E rendelet Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros (tovabbiakban: Jozsefvaros) kozigazga- 
tasi teriileten tervezett berahazasokkal kapcsolatos, a telepiileskepi velemenyezesi eljaras lefolytatasa- 
ra kotelezett, epitesi engedelyhez kotott, valamint egyeb tervtanacsi hataskorbe nem utalt, a telepiiles- 
kep vedelmerol szolo onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: TKR) szerint a tervtanacs szakveleme- 
nyere alapozott telepiileskepi velemenyezesi eljarasra kijelolt, tovabba az e rendeletben meghatarozott 
egyeb epitmenyek epiteszeti-muszaki terveinek elozetes velemenyezesere, tovabba egyes onkormany
zati dontesek szakmai megalapozasara, az epiteszeti-muszaki tervezesben magas szintii elmeleti es 
gyakorlati ismeretekkel rendelkezo termeszetes szemelyekbol allo szakmai tanacsado testiilet (a to
vabbiakban: tervtanacs) mukodesere vonatkozo szabalyokat tartalmazza.
(2) A rendelet hatalya a Jozsefvaros kozigazgatasi teriiletet erinto, a TKR es jelen rendelet alapjan 
elozetes tervtanacsi velemenyezesi kotelezettseg ala eso epiteszeti-muszaki tervekre, azok keszitoire, 
tervezoire teijed ki.
(3) E rendelet szerinti tervtanacsi eljarasban iigyfel a kerelmezd, az ingatlan tulajdonosa, az epitteto, a 
tervezo, tovabba akiket a tervtanacs elndke iigyfelkent fogad el.

2. A tervtanacs celja es feladatai
2. § (1) A tervtanacs

a) a tervek szakszerusegenek es magas szinvonalanak, a varosszerkezet es a varoskep ertekeinek 
vedelme, harmonikus, szinvonalas alakitasanak es az illeszkedesi szabalyok ervenyesiilesenek
elosegitese;

b) a varosrendezesi es varosfejlesztesi dontesek, a helyi epitesi szabalyzat es a TKR szakmai meg- 
alapozasa, ezek hatekony ervenyre juttatasa;

c) a komyezet javitasa, az epitett komyezet alakitasa es vedelme;
d) valamint a felsoroltakkal clienteles hatasok merseklese es kivedese 

erdekeben mukodik, es folytatja le e rendelet szerinti velemenyezesi eljarasait.
(2) Az (1) bekezdes szerinti celok eleresehez a tervtanacs az epitesre, bovitesre vagy a telepiileskepet 
erinto atalakitasra iranyulo epitesi, dsszevont vagy fennmaradasi engedelyezesi eljarasokat megelozoen 
alakitja ki szakmai allaspontjat.
(3) Az iigyfel, a tervezo, az illetekes elsofoku epitesi hatosag, Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testiilete es szervei a megalapozott dontes erdekeben barmely - nem kotelezoen tervtanacsi 
hataskorbe utalt - esetben kerheti a tervtanacs szakmai konzultaciojat.

3. § (1) A tervtanacs - a 2. §-ban meghatarozott celok elerese erdekeben - a TKR szerint benyujtott 
epiteszeti-muszaki tervdokumentaciorol, valamint az epitett komyezet alakitasarol es vedelmerol szolo 
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torveny szerinti telepitesi tanulmanytervrol alakit ki szakmai allaspontot.
(2) Az (1) bekezdes szerinti eseteken tulmenoen a tervtanacs velemenyezi tovabba

a) a helyi epiteszeti ertekvedelemmel erintett ingatlanokon valamermyi epitesi tevekenyseggel 
jard valtoztatas epiteszeti-muszaki tervdokumentacidjat,

b) a meglevo epiiletek rekonstrukcidjanak, emeletraepitesenek, tetoter beepitesenek epitesi enge
delyezesi terveit,

c) az onkormanyzati fenntartasu intezmenyek felujitasara, atepitesere, bovitesere vonatkozo epi
tesi engedelyezesi terveket,

d) az onkormanyzati beruhazasok epitesi engedelyezesi terveit,
e) a 100m2 brutto szintteriiletet meghaladd uj epiiletek epitesi engedelyezesi terveit,
f) a 100m2 brutto szintteriiletet meghalado epitesi tevekenyseg fennmaradasi, tovabbepitesi en

gedelyezesi tervdokumentacidjat,
g) a kozteriilet-alakitasi terveket,
h) teljes epiilethomlokzatot erinto homlokzatfelujitas, homlokzatszinezes epiteszeti- miiszaki 

tervdokumentacidjat a telepiileskepi bejelentesi eljaras lefolytatasa elott,
i) teljes epiilethomlokzatot erinto klimaberendezes kiilteri egyseg-kihelyezesi, kiilso tokos re- 

dony-elhelyezesi, loggia-beepitesi, cegtabla-elhelyezesi koncepcio terveket.

3. A tervtanacs osszetetele
4. § A foepitesz mint a tervtanacs elnoke a telepiilesrendezesi es az epiteszeti-muszaki tervtanacsokrol 
szdld kormanyrendeletben felsorolt feladatokat latja el.

5. § (1) A tervtanacs megbizott es delegalt tagokbol all.
(2) A tervtanacs legfeljebb 25 tagjat a foepitesz javaslatara 4 eves idotartamra a polgarmester bizza 
meg, illetve menti fel.
(3) A tervtanacs tagja a (2) bekezdesben foglaltakon feliil a telepiilesrendezesi es az epiteszeti-muszaki 
tervtanacsokrol szdld kormanyrendeletben meghatarozott felteteleknek megfeleld, illetve a 
telepiilesrendezesi es az epiteszeti-muszaki tervtanacsokrol szdld kormanyrendelet szerinti delegalt 
szemely lehet.
(4) Az adott tervtanacsi eljarasban a megbizott tagok koziil a tervtanacs elnoke altal felkert tagok 
vesznek reszt.
(5) Amennyiben a tag, a birald eseten a telepiilesrendezesi es az epiteszeti-muszaki tervtanacsokrol 
szdld kormanyrendeletben felsorolt esetek szerinti dsszeferhetetlenseg all fenn, akkor azt a tag, a 
birald haladektalanul koteles a tervtanacs elndkenel jelenteni.

6. § (1) A tervtanacs elnoke - az egyes szakkerdesek tisztazasa, a tervtanacs megalapozottabb 
allasfoglalasa erdekeben az 5. § (3) bekezdes szerinti felteteleknek megfeleld biralot jelolhet ki.
(2) A birald feladata a tervdokumentacio irasos biralatanak elkeszitese.
(3) A biralati dokumentum elkeszitesenek hatarideje a felkerestol szamitott legfeljebb dt munkanap.

7. § (1) A tervtanacs iilesen Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a 
tovabbiakban: onkormanyzat) jegyzojenek es a Kepviselo-testiilete komyezet es klimavedelemi 
feladatait ellatd bizottsag tagjainak reszvetelet biztositani kell azzal, hogy az iilesen tanacskozasi 
joggal vehetnek reszt.
(2 ) A tervtanacs iilesen a tervtanacs elnokenek dontese alapjan a telepiilesrendezesi es az epiteszeti- 
muszaki tervtanacsokrol szdld kormanyrendeletben foglaltak figyelembevetelevel biztositani kell a 
tanacskozasi joggal torteno reszvetel lehetoseget

a) a tovabbi eljarasban erintett hatdsagnak,
b) a tervezonek,
c) a beruhazonak,
d) az iigyfelnek,
e) az onkormanyzat erintett intezmenyenek, gazdasagi tarsasaganak kepviselojenek,
f) az onkormanyzat kepviselojenek,
g) az erintett ingatlan kozvetlen szomszedjanak kepviselojenek, tarsashaz eseten a kozos 

kepviselojenek,
h) a terwel erintett teriilet civil szervezeteinek kepviselojenek.
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(3 ) A tervtanacs eljarasa az (1) es (2) bekezdes szerinti szemelyek esetleges tavolmaradasa eseten is 
lefolytathato.

4. A tervtanacs eljarasanak es tagjainak dijazasa
8. § Atervtanacsi eljaras dij- es illetekmentes.

9. § (1) Jogszabaly elterd rendelkezese hianyaban a tervtanacs tagjat es a biralot az 5. § (3) 
bekezdesben foglalt delegalt tag, tovabba az elnok es ajegyzo kivetelevel tiszteletdij illeti meg.
(2) A tervtanacs tagjait kizarolag az eljarasban es a tervtanacsi iilesen valo reszveteliik eseteben illeti 
meg tiszteletdij.
(3) A biralot az adott felkeres szerinti teljesitesert illeti meg tiszteletdij.
(4) Atervtanacsi tagok tiszteletdijanak merteke tervtanacsi iilesenkent 35.000 Ft.
(5) A tiszteletdij kifizetesere a foepitesz teljesitesigazolasa alapjan negyedevente, a negyedev utolso 
napjaig keriil sor.
(6) A tervtanacs koltsegeinek fedezetet Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a 
targyevi koltsegvetesi rendeletben biztositja.

5. A tervtanacshoz benyujtando dokumentumok
10. § (1) A tervtanacs eljarasa a 14. § (3) bekezdeseben meghatarozott formanyomtatvany, valamint e 
§ (2)-(5) bekezdesekben felsorolt, egy pdf-kiterjesztesu fajlba osszefuzott dokumentacio elektronikus 
uton tbrtend benyujtasaval indul. Az adatlapon meg kell jelolni a kert tervtanacsi allasfoglalas tipusat.
(2) Be kell nyujtani

a) a TKR-ben eloirt eljarasokra vonatkozoan a TKR-ben felsorolt dokumentumokat;
b) az a) pontba nem tartozo esetekben mindazon dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatban a 

kerelmezo tervtanacsi allasfoglalast ker.
(3) A dokumentacionak a telepiilesrendezesi es az epiteszeti-muszaki tervtanacsokrol szolo kormany- 
rendelet szerinti reszletezettseggel tartalmaznia kell

a) az epitmeny epiteszeti-muszaki leirasat a vedettsegek, a telepites, az epiteszeti kialakitas es a 
rendeltetes bemutatasaval;

b) a telepiilesszerkezetet, a telepitest, a komyezetbe illeszkedest, a beepitest bemutato hely- 
szinrajzot a szomszedos epitmenyek, a vedettsegek es a terepviszonyok feltiintetesevel, 
M=l:500 leptekben;

c) az eltero szintek alapraj zat M= 1:100 leptekben;
d) a metszetet M= 1:100 leptekben;
e) az esztetikus megjelenest - tomegalakitast, szinezest, anyaghasznalatot - bemutato, a ralatas- 

es latvanyvedelmet alatamaszto valamennyi homlokzatot, telepiileskepet, utcakepet, latvany- 
tervet, fotodokumentaciot.

(4) A (3) bekezdesben foglaltak mellett - amennyiben relevans -, be kell nyujtani
a) a homlokzaton elhelyezheto cegjelzeseket (ceger, cegfelirat, cegtabla, cimtabla), klimaberen- 

dezes kiilteri egysegeket, redonydket;
b) a hatosagi, vagy TKR szerinti eljarasban a tervezo nyilatkozatat a tervtanacshoz es az azt 

koveto eljarashoz benyujtott tervdokumentacio azonossagarol.
(5) Epitesi engedelyezesi terv modositasara iranyulo tervdokumentacio eseten benyujtando tovabba az 
eredeti es a modositott epitesi engedelyezesi terv.
(6) Fennmaradasra es tovabbepitesre iranyulo tervdokumentacio eseten benyujtando tovabba az eredeti 
epitesi engedelyezesi terv, felmeresi terv, amely az addig megvalosult allapotot abrazolja, valamint a 
tervezett allapot tervei.
(7) A benyujtasra keruld tervdokumentaciot az epitesiigyi es epitesfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol es 
ellenorzesekrol, valamint az epitesiigyi hatosagi szolgaltatasrol szolo konnanyrendeletben foglaltak 
szerint kell elkesziteni.

11. § Telepiileskepi velemenyezesi eljaras kereteben hivatalbol indult tervtanacsi eljarasban bekert 
dokumentaciot az Epitesiigyi hatosagi engedelyezesi eljarasokat tamogato elektronikus dokumentacios 
rendszerbe (a tovabbiakban: ETDR) kell feltolteni.
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6. A tervtanacsi eljaras
12. § A tervtanacsi eljarast a telepiilesrendezesi es az epiteszeti-muszaki tervtanacsokrol szolo kor- 
manyrendeletben foglaltak szerint, tovabba e rendelet 2. § (1) bekezdeseben meghatarozott celok fi- 
gyelembevetelevel kell lefolytatni.

13. § (1) E rendelet 10-11. §-a szerint benyujtott dokumentacio hianypotlasara nines lehetoseg.
(2) A tervtanacsi iilesen resztvevoknek targyalasra keriilo dokumentaciot legalabb 3 munkanappal a 
tervtanacsi iilest megelozoen meg kell kuldeni.

14. § (1) A tervtanacs targyalasos iilesen, elektronikus levelezes utjan vagy online konferencia 
megszervezesevel vizsgalja meg a kerelmet, eljarasa soran a benyujtott dokumentacioban bemutatott 
tervezett tevekenyseg a telepiilesrendezesi es az epiteszeti-muszaki tervtanacsokrol szolo 
kormanyrendelet es a TKR szerinti varoskepi szempontoknak, kovetelmenyeknek valo 
megfelelossegerol foglal allast.
(2)A tervtanacs az elnok es tovabbi legalabb 2 tag reszvetelevel iilesezik.
(3) A tervtanacs allaspontjat szavazas soran egyszeru tobbseggel alakitja ki. Szavazategyenloseg 
eseten az elnok szavazata dont.
(4) A tervtanacsi allasfoglalast a TKR-ben szabalyozott telepiileskepi velemenyezesi eljaras kerelem 
formanyomtatvany hianytalan benyujtasatol szamitott 15 napon beliil kell kiadni.

15. § (1) A tervtanacsi szakmai konzultacios eljarasban a kerelmezo altal feltett kerdeseket kell vitara 
bocsatani.
(2) Amennyiben a tervtanacsi eljaras szakmai nyilatkozat kiadasara is iranyul, vizsgalni kell azokat a 
kerdeseket, amelyekben a kerelmezo a tervtanacs nyilatkozatat keri. Ezen kiviil a tervtanacs tovabbi 
kerdesekben is nyilatkozhat, e tekintetben a kerelem nem koti.
(3) A tervtanacs nyilatkozataban eldzetesen allast foglal - konzultacio kereteben - arrol, hogy

a) a tervezett megoldas szakmai szempontbol megfelelo-e,
b) a helyi rendelet alapjan engedelyezheto elterest vagy engedmenyes erteket milyen mertekig es 

milyen feltetelekkel javasolja.

16. § (1) A tervtanacsi dontes meghozatalaval kapcsolatos lenyeges megallapitasokrol jegyzokonyvet 
kell kesziteni, melynek resze a biralat.
(2) Ajegyzokonyvnek - eljarasonkent - tartalmaznia kell

a) a tervtanacs nevet, a resztvevo tagok felsorolasat, a biralo nevet,
b) a kerelem targyanak megnevezeset: az epites helyet, a tervezd nevet es cimet, a kerelmezo 

nevet es cimet,
c) az iigy elozmenyeit,
d) a tervtanacs allasfoglalasat, valamint az elnok altal osszefoglalt javaslatokat.

(3) A dontest magaba foglalo allasfoglalas jegyzokonyve e § (2) bekezdesben felsoroltakon tul 
tartalmazza

a) a hatarozatkepesseg vagy hatarozatkeptelenseg tenyet,
b) dontesenkent a szavazataranyt,
c) a tervtanacsi tag esetleges kulonvelemenyet.

(4) A targyalasos iilesrol hangfelvetel, a lenyeges megallapitasokrol jegyzdkdnyv kesziil, a 
jegyzokonyv kesziteserol a foepitesz gondoskodik, mely tartalmazza e § (2) es (3) bekezdesben 
felsoroltakon tul a targyalas helyet es idejet, a jelenlevo tervtanacsi tagok es az iilesen megjelentek 
alairasaval ellatott jelenleti ivet, a tervtanacsi tagok letszamat.
(5) A tervtanacsi allasfoglalast a kerelemben megjelolt modon, e rendelet 3. § (2) bekezdes a)-f) 
pontjai eseteben az ETDR tarhelyere feltoltve, a 3. § (2) bekezdes g)-i) pontjai eseteben a 
kerelmezovel egyeztetett modon kell kiadmanyozni.

17. § Amennyiben a tervtanacsi tag kiilonvelemenye vagy mas koriilmeny ezt indokolja, a 
polgarmester vagy a foepitesz hivatalbol a mar lefolytatott tervtanacsi eljaras ismetelt vizsgalatara uj 
tervtanacsi eljarast rendelhet el.

18. § Az e rendelet alapjan lefolytatasra keriilo eljaras soran a tervtanacs a kiilon jogszabalyokban 
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foglalt elofrasoknak megfeleloen gondoskodik a szemelyes adatok vedelmerol es a kozerdeku adatok 
nyilvanossagarol, valamint a titokvedelemrol.

7. Zard rendelkezesek
19. § E rendelet 2022. marcius 1-jen lep hatalyba.

20. § (1) E rendeletet a hatalybalepeset kovetoen kezdemenyezett tervtanacsi eljarasokban kell alkal- 
mazni.
(2 ) Az e rendelet hatalyba lepeset megelozoen kezdemenyezett eljarasokban a kerelem benyujtasanak 
idopontjaban hatalyos szabalyokat kell alkalmazni.

21. § Hatalyat veszti a helyi epiteszeti-muszaki tervtanacs letrehozasarol es mukodesi rendjerol szolo 
23/2013. (V. 15.) onkormanyzati rendelet.

Budapest, 2022. januar 20.



INDOKOLAS
a helyi epiteszeti-muszaki tervtanacs letrehozasarol, mukodesi felteteleirol, eljarasi 

szabalyainak megallapitasarol szolo 1/2022. (I. 20.) szamu onkormanyzati rendelethez

ALTALANOS INDOKOLAS

Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.) 
42. § 1. pontja szerint a kepviselo-testiilet at nem ruhazhato hataskorebe tartozik a rendeletalkotas.
A fovarosban a keriileti onkormanyzatnak felhatalmazast ad az epitett kornyezet alakitasarol es ve- 
delmerol szolo 1997. evi LXXVIIL torveny (a tovabbiakban: Etv.) 62. § (6) bekezdes 4. pontja arra, 
hogy rendeletben allapitsa meg a helyi epiteszeti-muszaki tervtanacs letrehozasarol, mukodesi feltet
eleirol, eljarasi szabalyairol szolo rendelkezeseket.

RESZLETES INDOKOLAS

az 1. §-hoz
A rendelet targyi es szemelyi hatalyat hatarozza meg.

a 2- 9. §-hoz
A tervtanacs rendelteteset, celjat es feladatait rogziti. Meghatarozza osszetetelet es aimak reszletes 

szabalyait (kinevezes, felmentes, tagok szama stb.), tovabba a mukddest biztosito finanszfrozasanak 
alapjait es a tagok tiszteletdijat.

a 10-11. §-hoz
A tervtanacsi eljarashoz benyujtando dokumentumokat tartalmazza.

Meghatarozza a telepiileskepi velemenyezesi eljaras kereteben hivatalbol indult tervtanacsi eljaras 
szabalyait.

a 12-18. §-hoz
A rendelet reszletesen szabalyozza a tervtanacsi eljaras rendjet.

a 19-21. §-hoz
Hatalyba leptetd rendelkezest es a korabbi hasonlo targyu rendelet deregulaciojat tartalmazza.

6


