
54/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 
29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 

Budapest Főváros Közgyűlése a 3-18. §-ok tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés a) és d) pontjában, 8. § (3) 

bekezdésében, 9. § (9) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11/B. § (4) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, a 19-42. §-ok tekintetében az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (7) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) 

bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 3. § (1) bekezdés c) 

pontjában, 7. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a 43-44. §-ok tekintetében a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontjában, (3) 

bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az 1-2. §-ok és a 45-47. §-ok tekintetében az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

26. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A kezdeményezéssel kapcsolatban Budapest Főváros Önkormányzata érdemben szakmai 

konzultációt folytat a helyi építészeti örökség védetté nyilvánítási eljárásával érintett építmény vagy 

épületegyüttes kapcsán területileg illetékes önkormányzattal.” 

2. § A Rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Helyi védettségű építményt és a helyi védettségű épületegyüttesben lévő építményt a 

védettséget megalapozó állapotában kell megőrizni vagy az eredeti, az építésének idején megvalósult 

állapotának megfelelően kell helyreállítani úgy, hogy az építészeti értéket hordozó épületrész bővítése 

esetén az érték ne sérüljön. Az ezt elősegítő, az eredeti építőanyag, szerkezet, forma megőrzését 

biztosító, állagjavító, konzerváló eljárásokat, a restaurálást, valamint a hagyományos építészeti-

műszaki megoldásokat kell alkalmazni olyan módon, hogy az a védett érték megjelenését, karakterét, 

eszmei és építészeti értékét ne érintse hátrányosan, és az a különleges építészeti érték kiemelését 

szolgálja.” 

3. § A Rendelet 29. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A helyi védettségű építészeti örökség korszerűsítését, átalakítását, bővítését vagy részleges 

bontását a védelem ténye nem zárja ki, amennyiben az építmény védelmére okot adó jellegzetességei 

nem változnak meg, azok lehetőség szerint eredeti helyükön megtarthatók.” 



4. § A Rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Helyi védettségű építmény és a helyi védettségű épületegyüttesben lévő építmény tömegét a 

védettséget megalapozó állapotában, vagy az eredeti állapotának megfelelő formában és méretben kell 

megtartani, kivéve, ha az építészeti értéket hordozó épületrész bővítése a védett érték megjelenését, 

karakterét, eszmei és építészeti értékét nem érinti hátrányosan és az a különleges építészeti érték 

kiemelését szolgálja.” 

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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