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A településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény

A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan 
óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt.

A törvényben bevezetett új elemek, felhatalmazások:

Településképi Arculati Kézikönyv

• széleskörű társadalmi bevonással készül,

• feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő 
egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit,

• javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti 
elemek alkalmazására,

• a településképi rendelet megalapozását szolgálja.

Településképi rendelet

• a településkép-védelem összes eleme egy önkormányzati 
rendeletbe kerül



A tervek partnerségi egyeztetése

• Kőbánya lakossága,

• az érdekképviseleti szervezetek,

• a civil szervezetek,

• a gazdálkodó szervezetek, 

• a vallási közösségek és a 

• a környezetvédelmi egyesületek

a tervezés során javaslatot, észrevételt 
tehetnek, véleményt nyilváníthatnak két 
alkalommal:

• előzetesen a terv indításakor (most),

• a véleményezési szakaszban a tervről.



A településképi arculati kézikönyv 
tartalma

1. Bevezetés, köszöntő

2. A település bemutatása

3. Örökségünk

4. Településképi szempontból 
meghatározó, eltérő karakterű 
területek lehatárolása

5. A településkép minőségi formálására 
vonatkozó ajánlások

6. Jó példák: részletek, anyaghasználat, 
kertek

7. Jó példák: reklámok, sajátos 
építmények 



4. A település eltérő karakterű 
területei



4. A település eltérő karakterű 
területei



4. A település eltérő karakterű 
területei



5. A településkép minőségi formálására 
vonatkozó ajánlások



Településképi arculati kézikönyv 
Jó példák (részletek, anyaghasználat, kertek)



Településképi rendelet tartalma:

Helyi védelem

Településképi követelmények
• Területi építészeti

• Egyedi építészeti

• Reklámhordozókra és egyéb műszaki 
berendezésekre vonatkozó

Településkép-érvényesítési eszközök
• Településkép-védelmi tájékoztatás és 

szakmai konzultáció (ÚJ)

• Településképi véleményezési eljárás

• Településképi bejelentési eljárás

• Településképi kötelezés



Településképi rendelet – helyi védelem
mint eddig:

A helyi védelemmel kapcsolatos 
követelmények vonatkozhatnak:

• a helyi építészeti örökség feltárására, 
számbavételére, védetté nyilvánítására,

• fenntartására,
• a védelem megszüntetésére,
• a védettséggel összefüggő korlátozásokra, 

kötelezettségekre,
• a védett helyi építészeti örökség 

nyilvántartására.

A településképi rendelet tartalmazhatja a 
helyrehozatali kötelezettség előírásának 
rendjét, a teljesítéséhez nyújtandó 
önkormányzati támogatást.



Településképi rendelet 
Településképi követelmények

1. Területi építészeti követelmények  (kötelező)

Beépítés:

• a beépítés telepítési módjának meghatározása 
(a helyi építési szabályzatban egyedi 
szabályozást igénylő telepítés, beépítési mód)

Magasság:

• a beépítés jellemző szintszámának vagy az 
épület legmagasabb pontjának meghatározása 
(amely értéknél nagyobbat a helyi építési 
szabályzat nem határozhat meg),

Egyéb:

• kerti építmények, műtárgyak

• kerítéskialakítás



Településképi rendelet 
Településképi követelmények

2. Egyedi építészeti követelmények    
(megengedő, tiltó, kötelező)

Építmény anyaghasználata:

• az építmény, sajátos építményfajták 
építőanyagának településkaraktert 
befolyásoló valamely minőségi jellemzője

Tömegformálás:

• megengedett legnagyobb szélességi és 
hosszanti méret vagy ezek aránya,

• tetőzet kialakítási módja,

• tetőgerinc meghatározott iránya a telek 
homlokzatához képest és

• tetőfelépítményekkel kapcsolatos 
követelmények



Településképi rendelet 
Településképi követelmények

További egyedi építészeti követelmények    
(megengedő, tiltó, kötelező)

Homlokzat kialakítása:

• a homlokzati architektúra és a 
homlokzattagolás kialakítási módja, 

• a kiegészítő elemek (pl. légkondicionáló 
berendezés) homlokzaton történő elhelyezési 
módja.

Zöldfelületek kialakítása nem közterületen:

• a fás szárú növényfajok telepíthetősége, 
illeszkedési követelményei,

• a kerti építmények és burkolatok településképi 
illeszkedési követelményei.

Sajátos építményfajták:

• elhelyezésének módja



Településképi rendelet 
Településképi követelmények

3. Reklámhordozókra és egyéb műszaki 
berendezésekre vonatkozó 
követelmények 
(megengedő, tiltó, kötelező)

• legnagyobb mérete,

• anyaghasználata,

• elhelyezésének módja,

• alkalmazása, 

• elhelyezésére vonatkozó területi tilalom.



Településképi rendelet 
Településkép érvényesítési eszközök

1. Településkép-védelmi tájékoztatás és 
szakmai konzultáció (ÚJ):

• kérelemre indul (8 napon belül)

2. Településképi véleményezési eljárás:

• a településképi követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata engedélyköteles 
építési tevékenységek esetében

3. Településképi bejelentési eljárás:

• nem engedélyköteles építési tevékenységek 
esetében 

4. Településképi kötelezés:

• a polgármester kötelező döntése



A Kőbányai Önkormányzat kerületi 
építési szabályzata

A Kőbányai Önkormányzat több 
területrészére a helyi építési szabályokat a 
Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatról szóló 22/2013. (V. 22.) 
önkormányzati rendelet határozza meg.

A jelen tervezés célja:

• a vonatkozó magasabb szintű 
jogszabályoknak való megfelelés,

• Budapest főváros településszerkezeti 
tervével és rendezési szabályzatával való 
összhang megteremtése, 

• Kőbánya egyéb területeire vonatkozó önálló 
kerületi építési szabályzatok egységbe 
foglalása.



Várjuk észrevételeiket és 
javaslataikat az alábbi címen 
2017. március 29-ig:

Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Főépítészi Osztály

1102 Budapest

Szent László tér 29.

hivatal@kobanya.hu

mailto:hivatal@kobanya.hu

