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TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 

 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény – alapján 

 

6/A. §
 * 
 (1) E törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén - jogszabályban meghatározott körben 

és az ott meghatározottak szerint - 

 

(3) A települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) az építésügyi feladatát a 

helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési 

(fővárosban a fővárosi és a kerületi) vagy térségi - a főépítészi tevékenységről szóló 

kormányrendeletben foglaltak szerinti - önkormányzati főépítész közreműködésével látja el. 

 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Hatály és értelmező rendelkezések 

1. §
 * 
 E rendelet hatálya 

a) a településfejlesztési koncepcióra (a továbbiakban: koncepció), 

b) az integrált településfejlesztési stratégiára (a továbbiakban: stratégia), 

c) a településrendezési eszközökre, 

d) a településképi követelményekre és azok megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyvre (a 

továbbiakban: kézikönyv), a településképi véleményezési eljárásra, a településképi bejelentési eljárásra, a 

településképi kötelezési eljárásra és a közterület-alakításra (a továbbiakban együtt: egyes 

településrendezési sajátos jogintézmények), 

e) a településkép-védelmi tájékoztatásra és szakmai konzultációra, továbbá 

f) az a)-c) pontban foglaltak, valamint a településképi rendelet és a kézikönyv elkészítésének, 

egyeztetésének, elfogadásának és módosításának rendjére 

terjed ki. 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1a.
 * 
 arculati jellemző: a települési környezet vizuális megjelenését meghatározó jellemző, amely lehet 

kulturális, léptékbeli, formai, anyaghasználati (közvetített érzet) és minőségi (stílus); 

1b.
 * 
 cégér: valamely mesterségre vagy tevékenységre utaló tárgyat, figurális elemet, címerszerű ábrát 

tartalmazó épülettartozék; 

1c.
 * 
 egyéb műszaki berendezés: épületre szerelt műszaki eszköz; 

2a.
 * 
 helyi építészeti örökség: a település múltja szempontjából meghatározó építészeti örökség; 

3. hosszútáv: 10 évet meghaladó időtáv; 
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4a.
 * 
 kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósulását biztosító, támogatás elnyerése céljából 

képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület; 

5. középtáv: legalább 4 legfeljebb 10 éves időtáv; 

6. prioritás: célok fontossági sorrendje; 

7. szabályozási elem: a szabályozási terven feltüntetett rajzi elem, lehatárolás és adat, amelyhez jogszabály 

előírást rendel; 

9a.
 * 
 településkarakter: az épített és a természeti környezet településképi jellemzőinek összessége, így a 

természetes környezet, a település megjelenése a tájban, a településszerkezet, a jellegzetes épülettípus, a 

tömegformálás, a homlokzati kialakítás, az anyaghasználat és növényzet; 

9b.
 * 
 településkép: a település vagy településrész épített és természeti környezetének vizuális megjelenése; 

9c.
 * 
 településképi szempontból meghatározó terület: jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti 

arculatot, településkaraktert hordozó vagy meghatározó település, vagy egy település ilyen jellemzőkkel bíró 

lehatárolható településrésze; 

9d.
 * 
 települési szolgáltatások: a településen elérhető szolgáltatások összessége; 

10. településszerkezeti egység: a környezet sajátosságai, adottságai, karaktere szempontjából egy 

egységként kezelendő gyűjtőút vagy magasabb rendű út, vasútvonal, vízfolyás, természeti elem által határolt 

összefüggő településrész; 

 

V. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK ÉS EGYES EGYÉB TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SAJÁTOS 
JOGINTÉZMÉNYEK

 * 
 

17.
 * 
 A településképi rendeletre vonatkozó általános szabályok 

22. §
 * 
 (1) A településképi rendelet - a 23. §-ban a fővárosra vonatkozó kivételekkel - a település teljes 

közigazgatási területére készül.   

(2) A településképi rendelet állapítja meg 

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), illetve a 

védelem megszüntetését, 

b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi 

szempontból meghatározó területeket, 

c) a településképi követelményeket. 

(3) A településképi követelmény lehet 

a) területi építészeti, 

b) egyedi építészeti és 

c)
 * 
 reklámokra, valamint a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra 

alkalmas egyéb műszaki berendezésre (a továbbiakban együtt: reklámhordozók), továbbá az egyéb műszaki 

berendezésekre vonatkozó követelmény. 

(4) A helyi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre és elemre vonatkozó (3) 

bekezdés b) és c) pontja szerinti településképi követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező 

követelményként egyaránt meghatározható. 

(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. 

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti területre és elemre - tartalmi keretet meghatározva - a területi építészeti 

követelmény csak kötelező követelményként határozható meg. 

(7)
 * 
 A (4)-(6) bekezdés alá nem tartozó egyéb területek esetében 

https://uj.jogtar.hu/#lbj5id14972536799071f85
https://uj.jogtar.hu/#lbj10id14972536799071f85
https://uj.jogtar.hu/#lbj11id14972536799071f85
https://uj.jogtar.hu/#lbj12id14972536799071f85
https://uj.jogtar.hu/#lbj13id14972536799071f85
https://uj.jogtar.hu/#lbj54id14972536799071f85
https://uj.jogtar.hu/#lbj59id14972536799071f85
https://uj.jogtar.hu/#lbj60id14972536799071f85
https://uj.jogtar.hu/#lbj0id14972536799072269
https://uj.jogtar.hu/#lbj1id14972536799072269
https://uj.jogtar.hu/#lbj2id14972536799072269


3 
 

 

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. 

(8) A településképi követelmény a nyilvántartott műemléki értékre, műemléki környezetre és műemléki 

jelentőségű területre vonatkozóan az örökségvédelmi jogszabályban vagy hatósági döntésben foglaltnál 

szigorúbb helyi követelményt is előírhat, de azokkal nem lehet ellentétes. 

(9) A településképi követelmény a helyi építési szabályzatban meghatározható helyi követelményeket, 

jogokat és kötelezettségeket nem tartalmazhat. 

22/A. §
 * 
 (1) A helyi területi védelemmel érintett terület és a településképi szempontból meghatározó terület 

a kézikönyv alapján kerül meghatározásra a településképi rendeletben és annak rajzi mellékletében. 

(2) A településképi rendelet szerkeszthető - e rendeletben meghatározott egyeztetésre és külön 

jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formátumban készül, papír 

formátumú dokumentációra is alkalmas módon. 

17/B.
 * 
 A helyi védelem 

23/A. §
 * 
 (1) Helyi védelem alatt áll az a helyi építészeti örökség, amelyet a települési önkormányzat - a 

fővárosban a fővárosi vagy kerületi önkormányzat - településképi rendeletében védetté nyilvánít (a 

továbbiakban: helyi védelem). A helyi védelem célja a település szempontjából hagyományt őrző, az ott élt 

és élő emberek, közösségek munkáját és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a településképet 

meghatározó építészeti és táji érték védelme.   

(2) A településképi rendelet helyi védelmi előírásai tartalmazzák a helyi építészeti örökség feltárására, 

számbavételére, védetté nyilvánítására, fenntartására, a védelem megszüntetésére, a védettséggel 

összefüggő korlátozásokra, kötelezettségekre, továbbá a védett helyi építészeti örökség nyilvántartására 

vonatkozó követelményeket. 

(3) A településképi rendelet helyi védelmi előírásai tartalmazhatják a helyrehozatali kötelezettség 

előírásának rendjét, a teljesítéséhez nyújtandó önkormányzati támogatást (adókedvezményt és egyéb 

támogató, ösztönző intézményt), valamint a védett építmény rendeltetésszerű használatához szükséges 

mértéket meghaladó költségek megtérítését, a kedvezmények mértékét és módját. 

23/B. §
 * 
 (1) A településképi rendelet 23/A. § (2) bekezdése szerinti helyi védelmet meghatározó előírása 

értékvizsgálat alapján készül. Értékvizsgálatnak minősül 

a) a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

kormányrendelet szerinti örökségvédelmi hatástanulmány települési értékleltára, vagy 

b) a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti 

környezet értékeire vonatkozó vizsgálata. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti értékvizsgálathoz felhasználható a helyi védelem alá helyezéshez korábban 

készült értékvizsgálat. 

(3) Ha nem áll rendelkezésre az (1) és (2) bekezdés szerinti értékvizsgálat, vagy az nem tartalmazza a 

helyi építészeti örökség települési értékleltárát, a helyi védelmet meghatározó előírások megalapozására el 

kell készíteni az értékvizsgálatot. 

23/C. §
 * 
 (1) A helyi védelem a 23/B. § szerinti értékvizsgálatban szereplő helyi építészeti örökségre 

terjedhet ki. 

(2) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet. 

(3) A területi védelem a településszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés, az utcakép vagy 

utcakép részlet, továbbá a település- és tájkarakter elemek megőrzésére, értékóvó fenntartására és 

fejlesztésére irányul. 

(4) Az egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, 

településkaraktert meghatározó valamely 
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a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati 

kialakításra, 

b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre, 

c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint 

d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére terjedhet ki. 

(5) A helyi védelemmel érintett épület belső kialakításával kapcsolatos követelmény is meghatározható. 

(6) A helyi védelem alatt álló építészeti örökségre az egyéb településképi követelmények hatálya akkor 

terjed ki, ha azok alkalmazási kötelezettségéről a településképi rendelet az építészeti örökség adott eleme 

vonatkozásában külön rendelkezik. 

(7) Ha a településképi rendelet a helyi védelmet megállapítja, a rendelet hatálybalépésétől számított 

tizenöt napon belül az önkormányzat jegyzője az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a védelem jogi 

jellegként való feljegyzését. 

23/D. §
 * 
 A helyi védelemről az önkormányzat a településképi rendeletben meghatározott nyilvántartási 

szabályok szerinti nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább: 

a) a védett érték megnevezését, védelmi nyilvántartási számát és azonosító adatait, 

b) a védelem típusát, 

c) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, és 

d) a védelem rövid indokolását. 

17/C.
 * 
 A területi és egyedi építészeti településképi követelmények 

23/E. §
 * 
 (1) A területi építészeti követelmény tartalmi keretet határoz meg a helyi építési szabályzat, a 

beépítési terv és a közterület-alakítási terv számára.   

(2) A területi építészeti követelmény a településképi rendeletben a kézikönyv településszerkezet, 

telekstruktúra, utcavonal-vezetés és utcakép minőségi formálására, védelmére vonatkozó javaslatai alapján 

kerül meghatározásra. 

(3) A területi építészeti követelmény kiterjedhet - a településképi szempontból meghatározó, vagy a helyi 

területi védelemmel érintett terület tekintetében - 

a) a településképet meghatározó 

aa) beépítés telepítési módjának (a helyi építési szabályzatban egyedi szabályozást igénylő telepítés, 

beépítési mód), 

ab) beépítés jellemző szintszámának vagy az épület legmagasabb pontjának (amely értéknél nagyobbat a 

helyi építési szabályzat nem határozhat meg), 

ac) kerti építmények, műtárgyak, vagy 

ad) kerítéskialakítás, és 

b) a közterület alakítási terv által érintett terület lehatárolásának általános meghatározására. 

23/F. §
 * 
 (1) Az egyedi építészeti követelmény a településképi rendeletben a kézikönyvben meghatározott 

településképi és arculati jellemzők, értékek, továbbá a településkép minőségi formálására és védelmére 

vonatkozó javaslatok alapján kerül meghatározásra. 

(2) Az egyedi építészeti követelmény a településképhez való illeszkedés biztosítására és a minőségi 

településkép kialakítása vagy védelme érdekében - a településképi szempontból meghatározó, vagy a helyi 

egyedi védelemmel érintett terület tekintetében - az építési tevékenységgel érintett 

a) építmény 

aa) anyaghasználatára, 

ab) tömegformálására, 

ac) homlokzati kialakítására, 

b) telken a zöldfelületek kialakításának módjára, és 

c) sajátos építményfajták elhelyezésének módjára határozható meg. 

(3) Az anyaghasználatra vonatkozó követelmény kiterjedhet az építmény, sajátos építményfajták 

építőanyagának településkaraktert befolyásoló valamely minőségi jellemzőjére. 

(4) A tömegformálásra vonatkozó követelmény kiterjedhet az épület 

a) megengedett legnagyobb szélességi és hosszanti méretének vagy ezek arányának, 
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b) tetőzet kialakítási módjának, 

c) tetőgerincének a telek homlokzatához képest meghatározott irányainak, és 

d) tetőfelépítményeivel kapcsolatos követelmények 

meghatározására. 

(5) A homlokzati kialakításra vonatkozó követelmény kiterjedhet az épület településkaraktert befolyásoló 

építészeti kialakításával összefüggésben 

a) a homlokzati architektúra és a homlokzattagolás (nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok) 

kialakítási módjának, és 

b) a kiegészítő elemek, egyéb műszaki berendezések homlokzaton történő elhelyezési módjának és 

lehetőségének meghatározására. 

(6) A zöldfelületek kialakítási módjára vonatkozó követelmény kiterjedhet építési tevékenységgel érintett 

telken a zöldfelületek településképet befolyásoló kialakítási módjával összefüggésben 

a) a fás szárú növényfaj vagy növényfajok telepíthetőségének, 

b) a fás szárú növényfajok településképi illeszkedési követelményeinek, és 

c) a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok településképi illeszkedési 

követelményeinek meghatározására. 

23/G. §
 * 
 A településképi rendeletben a településképi szempontok figyelembevételével meg kell határozni 

a) a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos 

építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területeket, 

b) azon területeket, amelyek az a) pont szerinti sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem 

alkalmasak, és 

c) a helyi védelemmel érintett területeken a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos 

anyaghasználatra vonatkozó követelményeket. 

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. 

18.
 * 
 A településkép-érvényesítési eszközök 

24. §
 * 
 A településkép-érvényesítési eszközök:   

a) a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, 

b) a településképi véleményezési eljárás, 

c) a településképi bejelentési eljárás, 

d) a településképi kötelezés. 
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18/A.
 * 
 A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 

25. §
 * 
 (1) A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről - a kérelem 

beérkezésétől számított 8 napon belül, a településképi rendeletben foglaltak szerinti - szakmai konzultációt 

és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban: szakmai konzultáció) biztosít.   

(2) A települési önkormányzat a településképi rendeletben a szakmai konzultációt kötelezővé teheti. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti szakmai konzultáció - figyelemmel a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 14. § (2) bekezdésére - a hatályos településrendezési eszközben található településképi és 

egyéb követelményekre is kiterjedhet. 

(4) A településképi szakmai konzultáció az önkormányzati főépítész, illetve amennyiben önkormányzati 

főépítész folyamatos foglalkoztatására nem kerül sor, a polgármester feladata. 

(5) A (4) bekezdés szerinti konzultációról a konzultáció felelőse emlékeztetőt készít, amelyben rögzíteni 

kell a felvetett javaslatok lényegét, valamint az önkormányzati főépítész vagy a polgármester lényeges 

nyilatkozatait. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti emlékeztetőben rögzített, (4) bekezdés szerinti nyilatkozatok kötik a települési 

önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során. 

(7) A települési önkormányzat a településképi konzultációért, tájékoztatásért díjat nem számíthat fel. 

18/B.
 * 
 A településképi véleményezési eljárás 

26. §
 * 
 (1) Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere településképi 

véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) folytathat le e rendelet eljárási szabályai 

szerint   

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott (2) bekezdés szerinti engedélyezési 

eljárásokat megelőzően, 

aa) amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti 

területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és 

ab) amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem 

kezdeményezett az építtető; továbbá 

b) ha az eljárás lefolytatásának részletes szabályairól az önkormányzat - az e rendeletben foglaltak 

szerint - rendeletet alkotott, amelyben meghatározta, hogy 

ba) véleményét mely esetekben alapozza önkormányzati főépítész vagy helyi építészeti-műszaki 

tervtanács (a továbbiakban: helyi tervtanács) szakmai álláspontjára, 

bb) melyek a véleményezés részletes szempontjai, és 

bc) helyi tervtanács működtetése esetén melyek a működés és az eljárás részletes szabályai. 

 (2) A polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, 

összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz adhat településképi véleményt. A fővárosban a 

fővárosi helyi egyedi védelem alá vont építmények esetében az első fokú építésügyi hatósági eljárásokhoz a 

főpolgármester adhat településképi véleményt. 

 (3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell 

a) a településképi követelményeknek való megfelelést, 

b) a településképi rendelet hiányában a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az 

építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi építészeti 

érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását, 

c) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit, 

d) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, 

köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását. 

26/A. §
 * 
 (1) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét papír alapon nyújtja 

be, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági 

eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. 
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(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és 

véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. A kérelemhez csak az (1) 

bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni. 

(3) Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell 

tartalmaznia: 

a) a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet, 

b) ha tervezett, a reklámhordozók ábrázolását, 

c) a rendeltetés meghatározását, valamint 

d) a településképi követelményeknek való megfelelésről szóló rövid műszaki leírást. 

(4) A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul bekéri 

a) az önkormányzati főépítész szakmai álláspontját, vagy 

b) helyi tervtanács működtetése esetén annak szakmai álláspontját. 

(5) A polgármester vagy főpolgármester véleményében 

a) engedélyezésre - feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül - javasolja a tervezett építési 

tevékenységet, vagy 

b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha 

ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben meghatározottaknak, vagy 

bb) a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi rendeletben foglalt településképi 

követelményeknek. 

(6) A polgármester vagy főpolgármester véleménye tartalmazza: 

a) a kérelmező (építtető) adatait, 

b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát, 

c) az (5) bekezdés szerinti véleményét és annak részletes indokolását. 

(7) A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi 

véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az 

elektronikus tárhelyre. 

(8) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági 

ügyben hozott döntés keretében vitatható. 

18/C.
 * 
 A településképi bejelentési eljárás 

26/B. §
 * 
 (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. 

(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. 

(2) A bejelentés tartalmazza: 

a) a bejelentő nevét, 

b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
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c)
 * 
 a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy 

rendeltetésváltoztatás megjelölését, 

d)
 * 
 a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek 

helyrajzi számát, 

e)
 * 
 az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, 

reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát. 

(3) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet, 

továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó 

követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni. 

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. 

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. 

18/D.
 * 
 A településképi kötelezés 

26/E. §
 * 
 A polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott településképi követelmények 

teljesítése érdekében a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai alapján - 

hivatalból vagy kérelemre - kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki. A kötelezést 

tartalmazó hatósági határozat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11. § (1) 

bekezdésében foglaltak megtételére vonatkozhat.   

19.
 * 
 A közterület-alakítás 

27. §
 * 
 (1) A közterület-alakítás célja, hogy elősegítse a településszerkezetileg, forgalom-technikailag 

együtt kezelendő, a településképi szempontból meghatározó vagy helyi területi védelemmel érintett területen 

lévő közterületek településökológiai, településképi és műszaki szempontból, valamint a zöldfelületi rendszer 

szempontjából egységes és összehangolt módon történő kialakítását és fejlesztését.  

(2) A közterület alakítására közterület alakítási terv készíthető a helyi sajátosságoknak megfelelően, a 8. 

melléklet szerinti tartalommal. 

(3) A közterület-alakítási tervet az önkormányzat fogadja el és további döntéseiben érvényesíti. 
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(4) A közterület-alakítási terv legalább a településszerkezetileg, forgalom-technikailag együtt kezelendő 

vagy a településképi rendeletben meghatározott közterületekre készül, és az érintett közterületszakaszt 

határoló telkek határáig érvényesíthető. 

(5) A közterület-alakítási terv a vonatkozó településképi rendelettel és településrendezési eszközökkel 

összhangban készül, és a legalább 1:500-as méretarányú tervlapból és a közterület-alakítás leírásából áll. 

VI. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK ELJÁRÁSI 

SZABÁLYAI 

20. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési 

eszközök egyeztetésének és elfogadásának közös szabályai 

28. §
 * 
 (1) A koncepciót, a stratégiát, a településrendezési eszközöket, a kézikönyvet és a településképi 

rendeletet a polgármester, illetve a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) egyezteti a 

partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a 9. melléklet szerinti érintett államigazgatási szervekkel, az 

érintett területi és települési önkormányzatokkal. 

(2) A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a 

továbbiakban: partnerek) történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének 

figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. 

(3) A településrendezési eszköz az országos településrendezési és építési követelményekben megállapított 

településrendezési követelményeknél megengedőbb követelményeket az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 111. §-

ában felsorolt feltételeken túl akkor határozhat meg, ha ahhoz az állami főépítészi hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal, a 40. § (8) bekezdése szerinti esetben a településfejlesztésért és a 

településrendezésért felelős miniszter záró szakmai véleményében hozzájárul. 

(4) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv, településképi rendelet vagy azok 

módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve ha a módosításra a 

magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van 

szükség. 

(8) Párhuzamos egyeztetési eljárás esetén a kézikönyv és a településképi rendelet vagy azok 

módosításának elfogadása meg kell, hogy előzze a helyi építési szabályzat vagy módosításának 

elfogadását. 

21. A partnerségi egyeztetés 

29. §
 * 
 Az önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben 

meghatározott határidők figyelembevételével - az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a partnerségi 

egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza: 

a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, 

b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá 

nyilvántartásának módját, 

c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendjét, 

d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet 

nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 

29/A. §
 * 
 (1) A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a 

településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bekezdés szerint, az 

önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a 

partnereket (előzetes tájékoztató), de legalább 
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a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 

b) helyi lapban, 

c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és 

d) lakossági fórumon. 

(2) A polgármester az elkészült koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi 

rendelet tekintetében - a széleskörű nyilvánosság biztosításával - partnerségi véleményezésre bocsátja a (3) 

bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon 

(munkaközi tájékoztató), de legalább 

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 

b) helyi lapban, 

c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és 

d) lakossági fórumon 

ismerteti annak tartalmát. 

(3) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet 

készítésénél, módosításánál a (1) és (2) bekezdésben foglalt minimális tájékoztatási forma a következő: 

a) az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket a kézikönyv, a településképi rendelet készítésénél, 

módosításánál, a koncepció, stratégia készítésénél valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban 

történő készítésénél, módosításánál teljeskörűen, 

b) a (2) bekezdésben foglalt követelményeket 

be) kézikönyv, településképi rendelet készítésénél, módosításánál teljeskörűen kell teljesíteni. 

(4) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet 

készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel 

kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerint 

teszik meg, de 

a) ha a (3) bekezdés szerint van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült 

tervezetet a (3) bekezdés szerint a hirdetőfelületen, helyi lapban, honlapon meg kell jeleníteni, 

b) az észrevételeket, javaslatokat 

ba) a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül - kivéve, ha e rendelet 

ennél hosszabb határidőt állapít meg -, 

bb) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől 

számított 8 napon belül 

lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni. 

 

31/A.
 * 
 A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása 

egyeztetésének és elfogadásának szabályai 

43/A. §
 * 
 (1) Az új kézikönyv és településképi rendelet készítése, valamint módosítása során a 28. §-t és 

29. §-t, valamint a (2)-(10) bekezdést kell alkalmazni.   

(2) A polgármester 

a) a kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének, módosításának megkezdéséről a társadalmi 

bevonás keretében a 29/A. § (1) bekezdése és a 29/A. § (4) bekezdés a) pontja szerint tájékoztatja a 

partnereket, 

b) adatszolgáltatási kérelmet küld a 9. mellékletben szereplő azon államigazgatási szerveknek, amelyek 

adatai szükségesek a kézikönyv kidolgozásához. 

(3) A kérelem átvételétől számított 21 napon belül az államigazgatási szerv teljesíti a 9. melléklet szerinti 

adatszolgáltatási témakörben adatszolgáltatási kötelezettségét, és felhasználásra biztosítja a kézikönyv 

készítéséhez szükséges adatokat. 

(4) A partner a 29/A. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint javaslatokat, észrevételeket tehet, 

véleményt nyilváníthat. 

(5) A kézikönyv a (3) bekezdés szerinti javaslatok, észrevételek figyelembevételével, az önkormányzati 

főépítész közreműködésével készül. 
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(6)
 * 
 A polgármester az elkészült 

a) kézikönyvet és településképi rendeletet vagy ezek módosítását - a széleskörű nyilvánosság 

biztosításával - partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (2) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja 

szerint, 

c) a településképi rendeletet véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a kulturális örökség védelméért 

felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak. 

(7) A (6) bekezdés szerint megküldött tervezetet a (6) bekezdésben meghatározott szervek 21 napon 

belül véleményezik. A partnerségi véleményezésre a 29/A. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja az irányadó. 

(8) A polgármester az elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el 

nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott 

vélemények alapján a kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet tervezetében javasolt 

módosításokat. 

(9) A (2) és (6) bekezdések szerinti államigazgatási szervekkel történő egyeztetés a Lechner 

Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történik. A polgármester gondoskodik a 

kézikönyv és a településképi rendelet digitális egyeztetési felületre történő feltöltéséről. A feltöltésre kerülő 

szöveges dokumentumokat pdf vagy odt formátumban, a térképi munkarészeket pdf formátumban kell 

biztosítani. A digitális egyeztetési felületen keresztül biztosítani kell legalább a kézikönyv és a településképi 

rendelet elérhetőségét, véleményezését és a kidolgozásért felelős szerv számára a vélemények elérését. 

(10) A véleményezésre jogosult szervek véleményének digitális egyeztető felületre történő feltöltéséről a 

véleményező szerv gondoskodik, a feltöltésre kerülő szöveges dokumentumokat pdf vagy odt formátumban 

kell biztosítani. 

43/B. §
 * 
 (1) A polgármester az elfogadott kézikönyvet és településképi rendeletet, illetve ezek módosítását 

az elfogadást követő 15 napon belül 

a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi: 

aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és 

ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és 

b) megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel 

együtt 

ba) a Lechner Tudásközpontba, 

bb) az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, 

bc) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala építésügyi osztályának, vagy 

c) a megküldés helyett szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus 

úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek. 

(2) Ha 

a) az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jogszabályi összeütközést 

vagy a szerkeszthető digitális formátumban való elkészítés hiányát észleli, vagy 

b) a kormányhivatal járási hivatala jogszabályi ütközést észlel, 

haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű 

tájékoztatása mellett - a döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását. 

(3) A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az 

önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről. 

(4) Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és 

ismerteti a képviselő-testülettel. 
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