
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK             
rendelet 93. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően az elmúlt időszak önkormányzatokat érintő főbb             
jogszabályi változásairól az alábbi tájékoztatást adom: 
  
(A Magyar Közlöny jelen jogszabályfigyelőben hivatkozott számai a www.kozlonyok.hu internetes oldalon           
elektronikus formában letölthetők). 
  
MK. 54. 
2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról 
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
MK.62. 
A Kormány 97/2017. (IV. 27.) Korm. rendelete a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló             
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletnek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb           
lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról 
  
A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:             
R.) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő d) és e)                    
ponttal egészül ki: 
[Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)              
szerinti egyszerű bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) kötött építési tevékenység] 
„c) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, amennyiben az             
építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így              
megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz, 
d) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó           
bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes személy és az építési            
tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, e) az a)–d) pont építési munkáihoz szükséges             
tereprendezés, támfalépítés.” 
  
Az R. 1. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1a) Az egyszerű bejelentéshez kötött                
építési tevékenység bejelentése (a továbbiakban: bejelentés) az elektronikus építési napló készenlétbe           
helyezésével valósul meg. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben         
meghatározottakon túlmenően a készenlétbe helyezés további feltétele 
a) a bejelentés mellékleteként az építész tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább az               
1. melléklet szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció kötelező munkarészei PDF/A          
formátumban, 
b) a 6/E. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele, 
c) a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolás feltöltése, valamint 
d) 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű új lakóépület építése vagy bővítése esetén az              
építtető teljes bizonyítóerejű magánokiratban tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy természetes személy           
és az  építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.” 
  
Az R. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: „(2a) Amennyiben az egyszerű bejelentés az 1. § (1)                   
bekezdés c) vagy d) pontja alapján történt, de a bejelentő nem felel meg az ott leírt feltételeknek, az                  
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építésfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt, hogy bejelentése alapján nem jogosult az            
építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére, és arról, hogy amennyiben mégis megkezdené, az           
építésfelügyeleti hatóság vele szemben az engedély nélküli építési tevékenyégre vonatkozó szabályokat fogja            
alkalmazni.” 
  
Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Ha 
a) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül végzik, 
b) az 1. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység                
esetén az elkészült lakóépület hasznos alapterülete meghaladta a 300 négyzetméter összes hasznos            
alapterületet, kivéve, ha így az építőipari kivitelezési tevékenység az 1. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja alá                  
esik, vagy c) az 1. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési                 
tevékenységet nem természetes személy építtető vagy nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, és az              
Étv. 48/A. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek, az építtető az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági              
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)            
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő.” 
  
Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki: „5/A. § Egyszerű bejelentéssel épített, 300 négyzetméternél               
nagyobb összes hasznos alapterületű lakóépület esetében, amennyiben az építtető személyében jogutódlás           
következik be, az új építtetőnek is meg kell felelnie az 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek.                  
Az új építtetőnek haladéktalanul fel kell töltenie az egyszerű bejelentéssel készenlétbe helyezett elektronikus             
építési naplóba az  1.  § (1a)  bekezdés d)  pontja szerinti nyilatkozatot.” 
  
Az R. 6. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: (A hatósági bizonyítvány a közigazgatási                 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza) 
„f) azt, hogy a hatósági bizonyítvány kiállításától számított 5 évig az 1. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja                   
szerinti építési tevékenységgel érintett lakóépület rendeltetése akkor sem változtatható meg, ha egyébként a             
rendeltetésmódosítás jogszabályi feltételei fennállnak.” 
  
Az R. a) 5. § (4) bekezdésében az „engedélyt kell kérni” szövegrész helyébe az „engedélyt kell kérni,                 
amennyiben az építtető nem természetes személy és az építési tevékenységet nem a saját lakhatása céljából               
folytatja” szöveg, 
b) 6. § (3) bekezdés e) pontjában a „mértékét” szövegrész helyébe a „mértékét, valamint” szöveg, 
c) 1. melléklet I.9. pontjában az „Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve” szövegrész helyébe az             
„Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás” szöveg lép. 
  
Hatályba lép: 2017. április 27. 20 órakor 
  
MK.63. 
A Kormány 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.             
(VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 
  
Az R. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Az iratkezelő rendszer – a Kincstár által közzétett formátumban – fogadja a helyi önkormányzatnak az                
iratkezelő rendszerhez történő csatlakozását megelőző napon használt iratkezelő rendszerében tárolt teljes           
adatállományt.” 
  
 
 



Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az önkormányzati ASP rendszer ügyféltámogatói feladatait, valamint az egyes elemei, szakrendszerei            
alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait a Kincstár és a központi szolgáltató, valamint a            
KINCSINFO Nonprofit Kft. látják el az 1. mellékletben meghatározottak szerint.” 
  
Az R. 12. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (6)–(8)                 
bekezdéssel egészül ki: 
„(2) 2018. január 1-jéig – a (3)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzati ASP              
rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi önkormányzat. 
(3) A megyei önkormányzat 2019. január 1-jéig a 3. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott                  
szakrendszerekhez csatlakozik. 
(4) Ha a helyi önkormányzat nem a Kincstár adófeldolgozó programrendszerét használja, a 3. § (2)               
bekezdés f) pontjában meghatározott szakrendszerhez a 13. § (3) bekezdése, valamint a (6) bekezdés szerint               
csatlakozik. 
(5) Az 5. melléklet szerinti helyi önkormányzatok – a (4) és a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019.                  
január 1-jéig csatlakoznak az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez. 
(6) Interfészes csatlakozás esetén a 3. melléklet szerinti adatok teljes körének automatizált elektronikus             
átadását legkésőbb 2019. január 1-jéig kell biztosítani. 
(7) Az e §-ban megjelölt végső csatlakozási időpontnál korábbi csatlakozásra a Kincstár és a helyi               
önkormányzat megállapodása alapján van lehetőség. 
(8) Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános            
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm.             
rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz csatlakozott önkormányzatokat e rendelet          
alkalmazásában csatlakozott önkormányzatnak kell tekinteni.” 
  
Az R. 13. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Ha a helyi önkormányzat nem a Kincstár adófeldolgozó programrendszerét használja, akkor az             
önkormányzati adórendszer által támogatott funkciók vonatkozásában a Htv. 44. § (2) bekezdésében            
rögzített határnapig interfésszel, ettől az időponttól rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati          
ASP rendszerhez. 
(4) Az Mötv. 114. § (3) bekezdése alkalmazásában a csatlakozás végső időpontjának a             
rendszercsatlakozás határidejét kell tekinteni.” 
  
Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulás iránt kérelmet a helyi önkormányzat az           
e-közigazgatásért felelős miniszterhez legkésőbb 2017. május 31-ig nyújthat be.” 
  
Az R. a következő 14/A. §-sal egészül ki: 
„14/A. § (1) Az önkormányzati települési portál rendszer igénybevételére e § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a települési honlapok jellemzőivel kapcsolatosan felmérést végez,            
amelynek keretében a települési önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a jogszabályban meghatározott           
tartalmi követelményeket a 12. § (2), (5) vagy (6) bekezdésében megjelölt határidőig 
a) önálló honlap fenntartásával vagy 
b) az önkormányzati települési portál rendszer igénybevételével 
teljesíti. 
(3) Az önkormányzat az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén – ha a jogszabályi              
követelményeket teljesíti – bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban önálló honlapot tart fenn. 



(4) A feltöltött tartalmakért az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén is az             
önkormányzat felel.” 
  
Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„15. § (1) Az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez való csatlakozásra köteles            
önkormányzatok a 3. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti, a 2018. évre vonatkozó végleges              
adataikat 2019. március 31-ig az önkormányzati adattárházba feltöltik. 
(2) Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv)            
azon feladatait, amelyek támogatására az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszere is képes (a             
továbbiakban: gazdálkodási feladatok), a gazdálkodási szakrendszer azon önkormányzati költségvetési         
szervek vonatkozásában támogatja, 
a) amelyek esetében a gazdálkodási feladatokat 2016. szeptember 1. napján is a polgármesteri hivatal vagy a                
közös önkormányzati hivatal látta el, 
b) amelyek 2016. szeptember 1. napját követően jöttek létre, jogszabály alapján önálló gazdasági szervezettel              
nem rendelkezhetnek, és a gazdasági szervezet feladatait esetükben a polgármesteri hivatal vagy a közös              
önkormányzati hivatal látja el, 
c) amelyek esetében az önkormányzat a gazdálkodási feladatok támogatását 2017. június 15-ig az             
e-közigazgatásért felelős minisztertől – annak megkeresése alapján – kéri, és e kérelme alapján az              
e-közigazgatásért felelős miniszter az önkormányzati költségvetési szerv csatlakozásához hozzájárult. 
(3) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a (2) bekezdés c) pontja szerinti döntését – a Kincstár               
véleményének kikérése mellett – a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevétele alapján, 45 napon belül             
hozza meg. Döntését indokolni nem köteles.” 
  
Az R. a következő 18. §-sal egészül ki: 
„18. § E rendeletnek az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet              
módosításáról szóló 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 14. § (2)              
bekezdését a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 
  
Önkormányzatunk a R. 3. sz. mellékletében a 2019. január 1-jével csatlakozó önkormányzatok között             
szerepel. 
Hatályba lép: 2017. május 1.  
  
A Kormány 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete a településkép védelméről szóló törvény reklámok             
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról (R.) 
  
Kizárólag a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek (a továbbiakban: Tvtv.)            
megfelelően, továbbá a rendelet, illetve a településképi rendeletek rendelkezéseinek megfelelően, az e            
rendeletekben meghatározott feltételeknek megfelelő reklámhordozón, továbbá méretben és technológiával         
tehető közzé reklám, helyezhető el reklámhordozó, illetve létesíthető és tartható fenn reklámhordozót tartó             
berendezés. 
  
Ha a rendelet eltérően nem rendelkezik, közterületen reklám közzétételére, illetve reklámhordozóként,           
reklámhordozót tartó berendezésként kizárólag utcabútor használható. Reklám közzétételére, illetve         
reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként közterületen a közművelődési célú hirdetőoszlop         
kivételével hirdetőoszlop nem alkalmazható. Ha a magántulajdon tárgyát képező reklámhordozó,          
reklámhordozót tartó berendezés közterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló,          
közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon kerül elhelyezésre, a           
reklámhordozóra, 



reklámhordozót tartó berendezésre e rendelet közterületi, illetve köztulajdonban álló ingatlanon történő           
reklámközzétételre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
  
A R. 6. §-ban foglalt kivétellel a R. 1. melléklet, valamint a 2. melléklet határozza meg az                 
önkormányzatok településszerkezeti terve szerint irányadó területi besoroláshoz igazodóan a reklámok          
közzétételének, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésének közterületekre és         
magánterületekre irányadó szabályait. E szabálytól az önkormányzat jogosult a településképi rendeletével           
átmeneti időre eltérni abban az esetben is, ha az építési tevékenység idejére építési reklámháló              
kihelyezésének engedélyezését kérelmezik, az építési tevékenység időtartamára. 
  
Ha az adott önkormányzat településszerkezeti terve szerinti valamely szabályozási elem (területi kategória)            
nem feleltethető meg az 1. vagy a 2. melléklet szabályozási elemének, akkor a szabályozási elem e                
rendelet alkalmazásában „Egyéb, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.           
(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 26–30/A. §-ában foglaltak egyikébe sem sorolható,             
helyi sajátosságot hordozó területnek” minősül. 
  
Építési reklámháló kihelyezése ahhoz a feltételhez köthető, hogy építésinapló-bejegyzés igazolja a felújítás            
megkezdését, illetve ha építési napló vezetésére nem áll fent kötelezettség, úgy vállalják ennek vezetését az               
érintettek, és ezzel igazolják a felújítás megkezdését. 
  
Utasváró tetején reklámhordozó, illetve reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el, ezt           
meghaladóan az utasváró teljes felülete felhasználható reklám közzétételére. 
Kioszk tetején reklámhordozó, illetve reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el, ezt meghaladóan            
a kioszk teljes felülete felhasználható reklám közzétételére. 

A közművelődési célú hirdetőoszlop teljes felülete felhasználható reklám közzététele érdekében.           
Közművelődési célú hirdetőoszlopon a reklámhordozó ragasztás útján is rögzíthető. 
  
Az információs vagy más célú berendezés reklám céljára hasznosítható felületének legfeljebb kétharmadán            
tehető közzé reklám, illetve helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés. 
  
Ragasztás útján reklám, illetve reklámhordozó – a R. 3. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – nem rögzíthető.                 
A plakát, valamint az építési reklámháló reklám közzétételére igénybe vehető felülete két négyzetméternél             
kisebb nem lehet, továbbá a kilenc négyzetmétert nem haladhatja meg. Az utcabútorok kivételével a              
reklámhordozót tartó berendezés reklámhordozók elhelyezésére igénybe vehető felülete a tizenegy          
négyzetmétert nem haladhatja meg. 
  
Valamennyi közművelődési intézmény jogosult közművelődési célú hirdetőoszlopra, illetve azok         
használatára a közművelődési intézmény által vagy a közművelődési intézmény más közművelődési           
intézménnyel akár tartósan, akár adott időszakban vagy adott alkalom erejéig együttesen folytatott közösségi             
közművelődési tevékenység népszerűsítése céljából. 
  
Az közművelődési célú hirdetőoszlop létesítéséről és használatának az érintett közművelődési intézmény           
részére történő biztosításáról a közművelődési intézmény elhelyezkedése szerint illetékes önkormányzat (a           
főváros esetében a fővárosi önkormányzat) gondoskodik a helyi közművelődési tevékenység támogatására           
irányuló feladatai ellátása keretében a létesítéssel, fenntartással járó költségeknek a közművelődési           
intézmények által a használattal arányosan történő megtérítése mellett. 
  



Nem minősül közterületről láthatónak az épületen, építményen belül közzétett reklám, illetve elhelyezett            
reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, akkor sem, ha az az épületen, építményen kívülről             
ténylegesen látható. E szabály alól kivételt képez, ha a reklám közzétételére – reklámhordózóként vagy              
reklámhordozót tartó berendezésként felhasználva – ablakon vagy más átlátszó felületen került sor, és a              
közzétett reklám az épületen, építményen kívülről ténylegesen látható. Ez a szabály nem vonatkozik a              
közforgalmú személyszállítási szolgáltatás nyújtását szolgáló épületek, építmények ablakaira és más átlátszó           
felületeire. 
  
Nem minősül épületen belülinek a reklám közzététele, illetve a reklámhordozó, reklámhordozót tartó            
berendezés elhelyezése, ha a közzététel, illetve elhelyezés az épület, építmény olyan részén – így különösen               
teraszon, erkélyen – történik, amely nincsen valamennyi irányból épületszerkezettel körülzárva. 
  
Közművelődési intézmény saját tulajdonában, vagyonkezelésében vagy bármely jogcímen tartós         
használatában álló épületén a közművelődési intézményre vagy rendezvényeire vonatkozó reklám          
közzétehető. 
  
A reklám közzétételének megszüntetéséért és a reklámhordozó eltávolításáért a reklámozó és a reklám             
közzétevője egyetemlegesen felel. A reklámhordozót tartó berendezés eltávolításáért a reklámhordozót tartó           
berendezés tulajdonosa és az ingatlan tulajdonosa tartozik egyetemleges felelősséggel. 
Ha a létesítési célját tekintve eredetileg nem reklámcélú reklámhordozót tartó berendezés a reklám             
megszüntetését, illetve a reklámhordozó eltávolítását követően elveszti reklámcélú funkcióját, illetve          
funkcióját tekintve nem minősül túlnyomórészt reklámcélú berendezésnek, a reklámhordozót tartó          
berendezés tulajdonosa mentesül a Tvtv. 15. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése alól. 
  
A reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésére vonatkozó          
szabályok betartását az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)           
ellenőrzi. Jogsértés észlelése vagy arról történt tudomásszerzés esetén a kormányhivatal 8 napon belül szab              
ki bírságot, illetve rendeli el a jogsértő állapot megszüntetését. 
  
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 
E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
Hatályba lép: 2017. június 4. 
  
A Kormány 105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált            
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési         
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról 
  
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési          
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.           
rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó (3) bekezdés b) pontja szerinti            
településképi követelmény csak megengedő vagy tiltó követelményként, a (3) bekezdés c) pontja szerinti             
településképi követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező követelményként határozható meg.” 
  
Az R. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kép: 
„(7) A (4)–(6) bekezdés alá nem tartozó egyéb területek esetében 
a) egyedi építészeti követelményként csak építmény anyaghasználatára vonatkozó, tiltó építészeti          
követelmény, 



b) reklámra, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre megengedő, tiltó vagy kötelező           
településképi követelmény és 
c) területi építészeti követelmény egyáltalán nem határozható meg.” 
  
Az R. 17/D. alcíme helyébe a következő alcím lép: 
„17/D. A reklámokra, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi          
követelmények 
23/H. § (1) A településképi rendeletben a reklámokra és reklámhordozókra vonatkozó településképi            
követelményeket 
a) a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek          
végrehatásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: reklám-elhelyezési kormányrendelet)       
figyelembevételével és 
b) a települési környezet egységes elvek szerinti rendezett és esztétikus kialakítása, illetve igényes             
fenntartása érdekében kell meghatározni. 
(2) Településképi követelmény 
a) a reklám-elhelyezési kormányrendelet keretei között a reklámok méretére, 
b) a reklám-elhelyezési kormányrendelet keretei között a reklámközzététel technológiájára, módszerére és           
eszközeire, 
c) a reklám-elhelyezési kormányrendeletben a reklámhordozókra meghatározott általános formai         
követelmények figyelembevételével a reklámhordozók különös formai követelményeire, továbbá az egyéb          
műszaki berendezések formai követelményeire, 
d) az elhelyezhető reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések számára, 
e) az elhelyezhető reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések anyaghasználatára 
határozható meg.” 
  
Az R. 26/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A polgármester – a nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi             
hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység, valamint az (1a)           
bekezdés kivételével – településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytathat le, ha 
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági             
szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött azon építési tevékenységek          
tekintetében, melynek megkezdését, 
b) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatását a          
települési önkormányzat – az e rendeletben foglaltak szerint – településképi rendeletben bejelentési eljárás             
lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól ebben rendelkezett.” 
  
Az R. 26/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) A polgármester – a településképi rendeletben meghatározott részletes eljárási szabályok szerint –             
településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében 
a) a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben           
szereplő különös településképi követelmények vagy 
b) – különös településképi követelmények meghatározásának hiányában – a  reklám-elhelyezési 
kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények érvényesítése érdekében.” 
  
Az R. 26/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„26/C. § A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban 
a) a tervezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást –           
feltétel meghatározásával vagy anélkül – tudomásul veszi, ha a bejelentés 



aa) megfelel a 26/B. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és 
ab) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás illeszkedik a településképbe és megfelel a             
településképi követelményeknek, a tervezett reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképbe,         
megfelel a településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési          
követelményeknek, 
b) megtiltja az építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás          
megkezdését, és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység              
bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés 
ba) nem felel meg a 26/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagy 
bb) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe, vagy nem             
felel meg a településképi és rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközben foglalt           
követelménynek, reklámhordozó elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a            
településképi követelménynek vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési           
követelményeknek.” 
  
Az R. 26/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„26/D. § A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység             
folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a            
bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal, 
a) a 26/E. § szerint jár el, vagy 
b) reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.” 
Hatályba lép: 2017. június 4. 
  
A Kormány 106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló              
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról 
  
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban:              
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az 1. § a                   
következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett 
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti települések esetén a környezetvédelemért felelős miniszter által                
kijelölt, az irányítása alatt álló költségvetési szerv vagy a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó              
szervezet (a továbbiakban: a települési zajtérkép készítésére kötelezett), 
b) fő közlekedési létesítmény esetén a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezet (a             
továbbiakban: fő közlekedési létesítmény kötelezettje). 
(3a) Az intézkedési terv készítésére kötelezett 
a) Budapest vonzáskörzetéhez tartozó települések, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerinti városok             
esetén a települési önkormányzat, Budapest esetén a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban együtt:            
kötelezett önkormányzat), 
b) fő közlekedési létesítmény esetén a fő közlekedési létesítmény kötelezettje.” 
  
A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az elkészült stratégiai zajtérképet a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.” 
  
A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(5) A települési zajtérkép készítésére kötelezett és az intézkedési terv készítésére kötelezett            
önkormányzatok a stratégiai zajtérkép felülvizsgálata és az intézkedési terv készítése során együttműködnek,            



és a felülvizsgálathoz, valamint az intézkedési terv elkészítéséhez szükséges – rendelkezésükre álló –             
adatokat egymásnak kölcsönösen szolgáltatják. 
(6) A települési zajtérkép készítésére kötelezett, valamint a fő közlekedési létesítmény kötelezettje a             
stratégiai zajtérképet – a 14. § (4) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével – a            
környezetvédelemért felelős miniszter és az érintett önkormányzatok részére megküldi, és hozzéférést           
biztosít a  jóváhagyott stratégiai zajtérképek adatbázisához.” 
  
E rendeletnek a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet              
módosításáról szóló 106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr.) megállapított           
rendelkezéseit az Mkr. hatálybalépése után megkezdett zajtérképkészítésre kell alkalmazni.”  
Hatályba lép: 2017. május 6.  
  
Budapest, 2017. május 17. 
 
  
                Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

 jegyző 


