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ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 

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; 

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; 

 

III. FEJEZET 

TELEPÜLÉSRENDEZÉS 

12. Önkormányzatok közös tervezése 

17. § (1) *  Az önkormányzatok által - megállapodás alapján - társulásban készített kézikönyvet, 

településszerkezeti tervet vagy helyi építési szabályzatot a közös tervezésben részt vevő minden települési 

önkormányzat a saját közigazgatási területére külön-külön dokumentumként fogadja el.  

(2) A közös tervezés során a településrendezési eszközök közös dokumentumként is készíthetők és 

véleményeztethetők. 

V. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK ÉS EGYES EGYÉB TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SAJÁTOS 
JOGINTÉZMÉNYEK

 * 
 

16.
 * 
 A településképi arculati kézikönyvre vonatkozó általános szabályok 

21. §
 * 
 (1) A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív 

határozata mellékleteként fogad el.   

(2) A kézikönyv - a 21/A. §-ban a fővárosra vonatkozó kivételekkel - a település teljes közigazgatási 

területére készül. 

(3) A kézikönyvben - a településképi követelmények megalapozására - meg kell határozni a település 

településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól 

elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására 

vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket. 

(4) A kézikönyv a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével készül és legalább a 12. mellékletben 

meghatározott fejezeteket tartalmazza azzal, hogy a beépítési vázlat nem kötelező. 

(5) A beépítési vázlat tartalmát a megalapozni kívánt településképi követelmények határozzák meg, a 7. 

mellékletben meghatározott beépítési tervre vonatkozó tartalmi követelmények irányadók. 

(6) A kézikönyv szerkeszthető - e rendeletben meghatározott egyeztetésre és külön jogszabályban 

meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formátumban készül, papír formátumú 

dokumentálásra is alkalmas módon. 
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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. 

(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 

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. 
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(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. 

(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, 

b) a kézikönyvet véleményezésre megküldi a Magyar Építész Kamarának, 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. 
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(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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