
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
…/2017. (…………. ) önkormányzati rendelete a 

településkép védelméről 
 
Budapest Főváros Közgyűlése  
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), b), d) 
pontjában, 8.§ (3) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 11/B. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  
a 16-34. §-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. §, 8.§ (3) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
a 35-36-ok, 38.§ tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8.§ (3) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, 
a 39.§ tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  
Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízotti Kabinet Állami 
Főépítésze, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Miniszterelnökség és a 
Duna-Ipoly Nemzeti park véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el: 
 

ELSŐ RÉSZ 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § E rendelet területi hatálya 
a) a MÁSODIK RÉSZ tekintetében a fővárosi önkormányzat által 

közvetlenül igazgatott Margitszigetre, 
b) a HARMADIK RÉSZ tekintetében a főváros teljes közigazgatási 

területére  
terjed ki. 

 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
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1. Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés 
teljes felületének 50%-át nem haladja meg. 

2. Építészeti érték: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvényben meghatározott építészeti érték. 

3. Építészeti örökség: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvényben meghatározott építészeti örökség. 

4. Építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvényben meghatározott építmény. 

5. Értékvédelmi dokumentáció: értékvizsgálat alapján készített 
dokumentáció, amely tartalmazza az építészeti értékről készített, történeti 
kutatással alátámasztott szöveges leírást és fotókat. 

6. Értékvizsgálat: építésügyi műszaki szakértői szakterületen belül 
megfelelő szakképzettséggel rendelkező természetes vagy jogi személy 
által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a 
ténylegesen meglévő, illetve a település szempontjából annak minősülő 
építészeti értéket, amely védelemre érdemes lehet, valamint bemutatja a 
védelemre javasolt építészeti érték esztétikai, történeti, műszaki 
jellemzőit. Az értékvizsgálat eredményét értékvédelmi dokumentáció 
tartalmazza. 

7. Helyi egyedi védettségű építmények: azok az épületek, épületrészek, 
műtárgyak, berendezési tárgyak, közterületi létesítmények, amelyek az 
építészeti örökség kiemelkedő értékű elemei, történelmi, régészeti, 
művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari, mérnöki 
szempontból, illetve a hagyományos városkép megőrzése szempontjából 
jelentős alkotások, ideértve a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső 
díszítőelemeket, esetenként a használat módját, amelyeket a Közgyűlés 
rendeletében védelem alá helyezett. 

8. Helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezete: az az ingatlan, 
amelyen a helyi egyedi védettségű építmény található. 

9. Helyi egyedi védettségű épületegyüttesek: azoknak az ingatlanoknak a 
körülhatárolt vagy meghatározott csoportja, amelyeken jellemzően az 
építészeti örökség kiemelkedő értékű elemei állnak és azok történelmi, 
régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari 
szempontból jelentősek, városszerkezeti, városképi szerepük meghatározó 
– akkor is, ha nem minden egyes alkotóelemük rendelkezik építészeti 
értékkel –, amelyeket a Közgyűlés rendeletében védelem alá helyezett. 

10. Helyi védettségű építészeti érték károsodása: minden olyan beavatkozás, 
ami a védett építészeti érték teljes vagy részleges megsemmisülését, 
építészeti karakterének részleges vagy teljes előnytelen megváltoztatását, 
általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi. 
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11. Helyi védettségű építészeti örökség: a főváros építészeti örökségének a 
Közgyűlés által védelem alá helyezett kiemelkedő építészeti értékű 
építményei, épületegyüttesei. 

12. Látványterv: a jelenlegi és a tervezett tájképet több nézőpontból rögzítő és 
a beillesztett építményt tartalmazó látványrajz a tervezett építmény által 
megváltoztatott tájkép kiterjedését szemléltető módon. 

13. Új hozzátétel: az építészeti örökségvédelem alatt álló építmény 
kiegészítése, bővítése, olyan épületrésszel, épület tartozékkal, amely 
korábban nem tartozott a védett építményhez. 

14. Vendéglátó terasz: olyan függőleges határoló elemek nélkül kialakított 
burkolt felületű terasz, amely nem téliesíthető. 

 

MÁSODIK RÉSZ 
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL 

IGAZGATOTT MARGITSZIGET 
 

I. Fejezet 
Településképi követelmények a Margitszigeten 

1. Területi építészeti követelmények 
3. § (Építmények magasságára vonatkozó előírások) 

(1) Az építmények tájba illeszkedésének bemutatására és magasságának 
meghatározására látványtervet kell készíteni a 2. melléklet szerinti 
tartalommal a gyalogos hidakra és a magasépítés körébe tartozó 
építményekre vonatkozóan. 

(2) Az 1. mellékleten jelölt „Szállodák intézményi területén” az 
épületmagasság kialakult, de új építés esetén az épület legmagasabb 
pontja legfeljebb 18,0 méter lehet. 

(3) Sportrendeltetéshez tartozó állandó jellegű lelátó legmagasabb pontja 16,0 
méter lehet. 

(4) Az 1. mellékleten jelölt, a „Közpark funkciót kiszolgáló területek”-en új 
épület legmagasabb pontja legfeljebb 6,0 méter lehet. 

 
4. § (Kerti építmények kialakítására vonatkozó előírások) 

(1) A Margitsziget arculatának legmeghatározóbb eleme a zöld, közparki 
karakter, amelynek megőrzését a területén létesülő új építmények 
esetében is biztosítani kell. 
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(2) A területen a kulturált, esztétikus, egységes arculatú hulladéktárolást 
biztosítani kell. 

(3) Az 1. mellékleten jelölt „Megőrzendő karakterű parkterületek”-en csak 
pihenőkertet, díszkertet és ezeket a funkciókat kiszolgáló kerti 
építményeket lehet elhelyezni. 

 
5. § (Kerítés kialakítására vonatkozó előírások) 

(1) A területen csak áttört kerítés létesíthető. 
(2) A legfeljebb 50 cm magasságú lábazat fölött a kerítés tömör felületeinek 

szélessége külön-külön nem haladhatja meg a 80 cm-t, a tömör szakaszok 
közötti távolság legalább 1,5 m szélességű kell, hogy legyen. 

(3) A területen kerítés csak az 1. mellékleten jelölt, a „Közhasználat elől 
állandóan elzárható területek”-en, a „Közhasználatú építmények 
elhelyezésére szolgáló, elkeríthető területek”-en, továbbá a játszóterek, a 
sportterületek és a „Romkert rendeltetésű parkterületek” körül 
megengedett. 

(4) Az 1. mellékleten jelölt „Játszótér rendeltetésű parkterületek” 
lehatárolására a gyermekek biztonságát szolgáló kerítés legfeljebb 1,2 
méter magas lehet. 

(5) Az 1. mellékleten jelölt „Sportterület rendeltetésű parkterületek”en csak 
labdafogó háló létesíthető. 

2. Egyedi építészeti követelmények 
6. § (Építmény anyaghasználatára vonatkozó előírások) 

(1) A vendéglátó épületek határoló elemeinek legalább 2/3-át átlátszó 
felületként kell kialakítani, a közpark zöld karakterébe illeszkedően. 

(2) A közpark funkciót kiszolgáló épületek anyaghasználatukban egymáshoz 
illeszkedően jelenjenek meg. 

(3) Vendéglátóteraszok üvegezett, zárt módon nem létesíthetők; az épület 
színezésével összhangban lévő vászonárnyékolókkal lefedhetők. 

(4) Ernyő-, napellenző és esővédő szerkezeteknek illeszkedniük kell a 
környezethez, reklámot, terméknevet nem tartalmazhatnak. 

(5) Csak természetes, illetve természetes hatású anyagból készült bútorok, 
dézsák, kaspók, virágládák helyezhetőek el, amelyek térburkolathoz nem 
rögzíthetőek. Az alkalmazott bútorok szín és felületképzésében legyenek 
összhangban a környezettel. 

(6) Teraszokhoz, bejáratokhoz műfű kihelyezése nem engedélyezett. 
(7) A gépjármű-forgalom által igénybe nem vett gyalogosfelületeken csak 

vízáteresztő burkolat létesíthető. 
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7. § (Építmények tömegformálására vonatkozó előírások) 
A közpark funkciót kiszolgáló épületek tömegformálásukban egymáshoz 
illeszkedően jelenjenek meg, kizárólag lapostetős kialakításúak lehetnek. 

(1) A közpark területén meglévő épület külső megjelenését érintő 
beavatkozásnál a korábbi homlokzatot eredeti állapotának megfelelően 
kell visszaállítani. 

 
8. § (Zöldfelületek kialakítására vonatkozó előírások) 

Az 1. mellékleten jelölt „Megőrzendő karakterű parkterületek”-en meg 
kell őrizni a nyitott, szabad tereket, fatelepítéssel, építmények létesítésével 
megváltoztatni nem lehet.  

3. Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó 
településképi követelmények 

9. § (Reklám és reklámhordozók elhelyezése) 
(1) A területen épületre vagy egyéb szerkezetre szerelt reklámhordozó és 

reklám nem helyezhető el a (2) és (3) bekezdésekben foglaltak 
kivételével. 

(2) A terület szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás 
érdekében, évente legfeljebb összesen tizenkét naptári hét időszakra 
reklám és reklámhordozó az alábbiak figyelembevételével helyezhető el: 

a) A Zvp jelű területeken megtartásra kerülő rendezvényekhez kapcsolódóan 
homlokzatra függesztve, vagy az 1. mellékleten jelölt „Közösségi 
közlekedés és célforgalmú gépjárművek számára igénybe vehető útvonal” 
felett átfeszítve, textil anyagú, legfeljebb 2-2 db, a rendezvényeket hirdető 
berendezés helyezhető el a rendezvény időtartama alatt, valamint a 
rendezvényt két héttel megelőzően, és a rendezvényt követő egy héten 
belül el kell távolítani. 

b) Sportrendezvényekhez kapcsolódóan reklám célú berendezés a Zvp-Sp 
övezet területén, valamint a Teniszstadion és a Margitszigeti Atlétikai 
Centrum területén a rendezvény időtartamára elhelyezhető.  

(3) Építmény, épületegyüttes építése, átalakítása, felújítása érdekében végzett 
építési, vagy bontási munka során, az építési tevékenység idejére, a 
közterület felőli építési állványzaton építési reklámháló elhelyezése az 
alábbi feltétekkel lehet: 

a) az építési reklámhálót csak közterületre helyezett építési állványzatra 
lehet feltenni, kizárólag a tényleges építés ideje alatt, 

b) csak a tervezett új homlokzat kialakításának rajzolatát és eredeti 
színezését ábrázolhatja, ebben az esetben legfeljebb 9,0 m² méretben 
reklám elhelyezhető. 
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(4) A területen közművelődési célú hirdetőoszlop kizárólag az 1. mellékleten 
jelölt helyeken, a közművelődési tevékenységet folytató intézmény 
közvetlen környezetében helyezhető el, ahol az a gyalogosok biztonságos 
közlekedését nem akadályozza. A közművelődési hirdetőoszlopon 
kizárólag a közművelődési intézmények tevékenységének körébe tartozó 
kulturális programok, rendezvények népszerűsítését szolgáló reklám 
tehető közzé, amelyek ragasztás útján is rögzíthetők. 
 

10. §  (Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok és tájékoztatási célú táblák elhelyezése) 
(1) Cégérek, cégtáblák és cégfeliratok 

a) csak homlokzati felületen vagy arra merőlegesen helyezhetőek el, az 
épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival 
összhangban, 

b) kiterjedésük egyenként nem haladhatja meg az 1,0 m²-t, és összességében 
nem lehet nagyobb, mint a homlokzat 5%-a, 

c) épületek homlokzatain épületdíszítő tagozatot nem takarhatnak. 
(2) Az épületek homlokzatfelületein csak áttört és vonalszerű fényfelirat 

helyezhető el. Kápráztatást, vakítást, zavaró fényhatást okozó világítást, 
valamint LED futófényt elhelyezni nem lehet. 

(3) A köztárgyakon, vendéglátó egységekhez tartozó bútorokon és az 
árnyékolókon – a (5) bekezdésben meghatározott eset kivételével – 
cégfeliratot, plakátot, LED futófényt nem lehet elhelyezni. 

(4) A területen kizárólag tájékoztatási célú tábla helyezhető el, amely 
magassága legfeljebb 2,2 méter lehet, és egyoldali felülete nem haladhatja 
meg az 1 m²-t. 

(5) Információs, vagy más célú berendezés csak tömegközlekedési utasváró 
építményen helyezhető el, amely 2 db egyenként legfeljebb 1,5 x 2,0 
méter méretű utastájékoztató plakát elhelyezésére szolgál. 

4. Egyéb településképi követelmények 
11. §  (Energiaellátásra, elektronikus hírközlésre, sajátos építményekre, 

műtárgyakra vonatkozó előírások) 
(1) Közművezetékek csak földalatti kivitelben építhetők. 
(2) Épületen antenna és antennatartó szerkezet csak a városképi szempontok 

érvényesítésével, a környezethez illesztett módon helyezhető el. 
(3) Önálló antennatartó szerkezet, torony nem létesíthető. 

 
12. §  (Műemléki értékre, környezetre és műemléki jelentőségű területre 

vonatkozó településképi követelmények) 
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(1) A Palatinus strand kültéri medence sorának eredeti építészeti karakterét 
meg kell őrizni. 

(2) A Margit híd felőli szigeti bejáró volt vámház épületei  
a) eredeti tervek alapján visszaépíthetők, vagy 
b) kortárs építészeti karakterrel történő megvalósítása esetén legfeljebb 7,0 x 

7,0 x 6,0 méter befoglaló méretet meg nem haladó épületek alakíthatók ki. 
 

II. Fejezet 
Településkép érvényesítési eszköz a Margitszigeten 

 
5.Településképi véleményezési eljárás 

13. §  (Településképi véleményezési eljárás megindítása) 
(1) Budapest főváros főpolgármestere (a továbbiakban: főpolgármester) a 

véleményezési eljárást a településkép védelméről szóló törvényben és a 
végrehajtásáról szóló kormányrendeletekben meghatározottak szerint 
folytatja le. 

(2) A településképi véleményezési eljárás az építtetőnek a rendelet 3. 
melléklete szerinti, papír alapon benyújtott kérelmére indul. 

(3) A véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció a tervezett 
építési tevékenység rajzi és szöveges leírásán túli kötelező tartalma: 

a) a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-
műszaki terv; 

b) a településképi követelményeknek való megfelelésről szóló műszaki 
leírás. 

14. §  (Településképi vélemény kiadása) 
(1) A főpolgármester településképi véleményét a fővárosi főépítész (a 

továbbiakban: főépítész) szakmai álláspontjára alapozva adja ki. 
(2) A főpolgármester a településképi véleményét a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) előírtaknak megfelelően adja ki. 

 
15. §  (A településképi véleményezés részletes szempontjai) 

(1) Az építészeti-műszaki tervdokumentáció értékelése során az építészeti 
minőség, az építészeti örökség és az építészeti érték védelme, valamint a 
településképhez és a környezethez való illeszkedést segítő megoldások 
szempontjainak kell érvényesülniük. 
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(2) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az 
építészeti-műszaki tervdokumentáció alapján: 

a) a tervezett építési tevékenység kielégíti-e a jelen rendeletben 
megfogalmazott településképi követelményeket; 

b) a tervezett építmény megfelelően illeszkedik-e a környezet adottságaihoz, 
elősegíti-e annak városképi szempontból előnyösebb megjelenését, a 
közpark zöld karakterének érvényesülését; 

c) az új építmény kialakítása megfelelően illeszkedik-e a környezet 
adottságaihoz, összhangban van-e annak rendeltetésével, használatának 
sajátosságaival; 

d) a tervezett építmény tömegformálása, anyaghasználata, színezése a park 
meghatározó zöld karakteréhez való illeszkedés szempontjából megfelelő-
e; 

e) az új építmény építészeti minősége, szakmai igényessége összhangban áll-
e a védett környezet építészeti és természeti értékeivel; 

f) a kihelyezni kívánt reklámhordozók és reklámok megfelelnek-e a jelen 
rendeletben foglalt előírásoknak; 

g) a tervezett cégfeliratok, cégtáblák és azok anyaghasználata, kialakítása 
kielégíti-e a jelen rendelet követelményeit. 
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HARMADIK RÉSZ 
HELYI VÉDELEM 

III. Fejezet 

Helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása és védettségének 
megszüntetése 

16. §  (Helyi építészeti örökség feltárása) 
(1) Az építészeti örökség helyi védelmének feladata különösen: 

a) a különleges oltalmat igénylő építészeti, építészettörténeti, várostörténeti 
szempontból védelemre érdemes építmények, épületegyüttesek körének 
számbavétele és meghatározása, védetté nyilvánítása, nyilvántartása, 
dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő 
megismertetése; 

b) a helyi védettségű építészeti örökség károsodásának megelőzése, 
elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás csökkentésének vagy 
megszüntetésének elősegítése. 

(2) A helyi építészeti örökség (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerinti 
feltárása és számbavétele: 

a) elsősorban szakmai igények alapján történik,  
b) konkrétan meghatározott területre vonatkozóan a helyi építészeti örökség 

feltárását és számbavételét természetes vagy jogi személy 
kezdeményezheti írásban a főpolgármesternél. 

(3) A kezdeményezés tartalmazza: 
a) a vizsgálatra javasolt terület pontos lehatárolását. 
b) a kezdeményezés indokolását. 

(4) A helyi építészeti örökség feltárását és számbavételét szakértők 
bevonásával a főépítész végzi. 

(5) Amennyiben a főépítész szakértők bevonásával egyértelműen 
megállapítja, hogy a helyi építészeti örökség feltárására, vonatkozó 
kezdeményezés tárgya nyilvánvalóan nem építészeti érték, vagy a 
kezdeményezés során meghatározott terület feltárása túlzott erőforrást 
igényelne, akkor a terület vizsgálatára vonatkozó kezdeményezésről 
Budapest Főváros Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) részletes 
vizsgálat nélkül is dönthet.  

(6) Az építészeti örökség szakmai szempontok szerinti feltárása során 
értékvédelmi dokumentáció készül a védetté nyilvánítás megalapozására. 
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17. § (Helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása és védettségének 
megszüntetése) 

(1) A 16. § (1) bekezdésében megfogalmazott alapelvek érvényesítése és 
feladatok ellátása érdekében a Közgyűlés a főváros közigazgatási 
területén, a főváros építészeti örökségének kiemelkedő értékű elemeit 
(építmények, épületegyüttesek), amelyek értékük alapján nem részesülnek 
országos egyedi műemléki védelemben, fővárosi helyi védelem (a 
továbbiakban: helyi védelem) alá helyezheti, vagy a védelmet 
megszüntetheti. 

(2) A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a 
Közgyűlés – lehetőség szerint évente két alkalommal – dönt. 

(3) Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékét a 4. 
melléklet tartalmazza. 

(4) A helyi védelem alá helyezésre irányuló eljárás hivatalból indulhat 
meghatározott szakmai koncepció alapján. 

(5) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését természetes 
vagy jogi személy írásban kezdeményezheti a főpolgármesternél. 

(6) A kezdeményezés tartalmazza: 
a) a védelemre javasolt építmény, épületegyüttes megnevezését, 
b) a védelemre vagy annak megszüntetésére javasolt építmény pontos 

helyének megjelölését (kerület, utca, házszám, helyrajzi szám), 
épületegyüttes esetén annak körülhatárolását vagy meghatározását, 

c) a kezdeményezés indokolását, 
d) a védelemre vagy annak megszüntetésére javasolt építmény, 

épületegyüttes rövid ismertetését, 
e) fényképfelvételeket. 

 
18. §  (Helyi építészeti örökség védetté nyilvánításának és a védettség 

megszüntetésének feltételei) 
(1) A kezdeményezésben meghatározott építmény vagy épületegyüttes helyi 

védelmére akkor kerülhet sor, ha 
a) az építészeti örökség feltárása és számbavétele során vagy a védetté 

nyilvánítás kezdeményezésére készülő értékvédelmi dokumentáció 
alapján igazolást nyert, hogy az építmény vagy az épületegyüttes a 
főváros építészeti örökségének kiemelkedő értékű eleme és  

b) nem részesül országos egyedi műemléki védelemben. 
(2) Ha a feltárt építészeti örökség értékvizsgálatának eredményeként elkészült 

értékvédelmi dokumentációja még nem teljes körű, a védetté nyilvánításra 
akkor kerülhet sor, ha a feltárt tudományos tények alapján 
valószínűsíthető, hogy az építmény vagy az épületegyüttes a főváros 
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építészeti örökségének kiemelkedő értékű eleme és a védetté nyilvánítás 
elmaradása veszélyeztetné az építészeti érték fennmaradását. 

(3) Az építészeti örökség helyi védettségének megszüntetésére akkor kerülhet 
sor, ha 

a) a helyi védettségű építészeti örökség megsemmisült vagy 
b) a helyi egyedi védettségű épületegyüttes vagy a helyi egyedi védettségű 

építmény a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul 
elvesztette. 

(4) Amennyiben helyi egyedi védettségű építményt vagy helyi egyedi 
védettségű épületegyüttes egyes építményeit országos egyedi műemléki 
védelem alá helyeznek, a Közgyűlés a helyi egyedi védettségű építmény 
vagy a helyi egyedi védettségű épületegyüttes egyedi műemléki védelem 
alá helyezett építményének helyi védelmét megszünteti. 

 
19. §  (Helyi építészeti örökség védetté nyilvánításának és a védettség 

megszüntetésének folyamata) 
(1) A helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítését szakértők bevonásával a 

főépítész végzi. A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez 
értékvizsgálat és az annak alapján, az 5. melléklet szerinti tartalommal 
készülő értékvédelmi dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) 
szükséges a 18. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével. 

(2) A Közgyűlés dokumentáció nélkül is dönthet a védetté nyilvánítás 
megtagadásáról, ha a kezdeményezés nyilvánvalóan nem a főváros 
építészeti örökségének kiemelkedő értékű elemére vonatkozik. 

(3) A kezdeményezéssel kapcsolatban a Közgyűléstől átruházott hatáskörben 
eljárva a főjegyző nyilatkozatot kér az illetékes elsőfokú építési hatóságtól 
az ingatlannal kapcsolatos építési hatósági eljárásra, jogerős építési 
engedélyezési határozatra vonatkozóan. 

(4) A helyi védelem alá helyezés, vagy annak megszüntetése iránti eljárás 
akkor indítható, ha a kezdeményezés tárgyát érintő építésügyi hatósági 
eljárás nincs folyamatban, vagy ha jogerős építésügyi hatósági engedéllyel 
és megkezdett jogszerű bejelentés alapján végezhető építési 
tevékenységgel nem ellentétes hatású a kezdeményezés. 

(5) A 18. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a Korm. rendelet 28. § 
(4) bekezdése szerint a véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.  

 
6. Helyi építészeti örökség fenntartása, korlátozások, kötelezettségek 

 
20. §  (Helyi építészeti örökség fenntartása) 

(1) A helyi védettségű építészeti örökség használata és fenntartása nem 
veszélyeztetheti azok építészeti értékeinek megőrzését. 
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(2) Helyi védettségű építészeti örökségen és a helyi egyedi védettségű 
építmény közvetlen környezetében csak olyan építési, átalakítási munka, 
illetve olyan állapot fennmaradása megengedett, amely a helyi védettségű 
építészeti örökség létét, állagát nem veszélyezteti, vagy azt esztétikai 
szempontból károsan nem befolyásolja és az a jellegzetes településkép 
karakteréhez igazodik. 

 
21. §  (Korlátozások) 

(1) 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 eredeti helyükön megtarthatók. 

(2) Helyi védettségű építészeti örökséghez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy 
annak telkén új építmény, építményrész építése nem sértheti a védett 
építészeti érték fennmaradását, érvényesülését, hitelességét. 

(3) A védett építészeti értéket lehetőség szerint eredeti állapotban kell 
megőrizni. Előnyben kell részesíteni az ezt elősegítő, az eredeti 
építőanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító, állagjavító, konzerváló 
eljárásokat, a restaurálást, valamint a hagyományos építészeti-műszaki 
megoldásokat.  

(4) Amennyiben az eredeti állapot megőrzése nem lehetséges, a védett 
építészeti értéket anyagi és eszmei értékei összefüggéseire tekintettel 
hitelesen és meghatározó módon érvényre kell juttatni. Ennek során a 
tudományos és helyszíni kutatáson alapuló restaurátori módszerekkel 
történő konzerválást, esztétikai helyreállítást, restaurálást előnyben kell 
részesíteni. 

(5) A műszaki, gazdaságossági és funkcionális szempontból egyenértékű 
beavatkozások közül előnyben kell részesíteni a védett építészeti értékek 
fennmaradását, érvényesülését szolgáló és visszafordítható megoldásokat. 

(6) Helyi védettségű építészeti örökségen és a helyi egyedi védettségű 
építmény közvetlen környezetében hirdetés, reklám nem helyezhető el, 
kivéve 

a) az építményben lévő funkciókkal összefüggő cégtáblát, cégfeliratot vagy 
cégért, 

b) az építmény külső homlokzatán folyamatban lévő, a hatóság által 
tudomásul vett vagy jogerős engedély alapján végzett építési tevékenység 
időszakát, vagy  

c) időszaki kulturális rendezvény vagy program hirdetményét. 
(7) Kápráztatást, vakítást, zavaró fényhatást okozó világítást, valamint LED 

futófényt elhelyezni nem lehet a cégtáblák, cégfeliratok, cégérek valamint 
az időszakosan elhelyezett hirdetések és reklámok megvilágításához. 
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(8) Helyi védettségű építészeti örökségen bármely épületgépészeti berendezés 
kültéri egysége az építészeti értéket zavaró módon nem helyezhető el. 

(9) A helyi védettségű építészeti örökség jókarbantartása keretében nem 
végezhető olyan tevékenység, amely a védett építészeti érték fizikai 
sérülésével, roncsolásával vagy restaurálásával, továbbá a védett építészeti 
érték megjelenésének megváltoztatásával jár. Az értékőrző helyreállítás 
során a jókarbantartási munkák elvégzését segítő szerkezeti megoldások 
alkalmazása és kiegészítő szerelvények rejtett elhelyezése szükséges. 

(10) A védett építészeti érték alkotórésze, tartozéka, beépített berendezési 
tárgya – a kivitelezési, restaurálási munkák miatt szükséges ideiglenes 
eltávolítás kivételével – csak különösen indokolt esetben távolítható el 
vagy helyezhető át.  

(11) Képző- és iparművészeti értéket képviselő alkotórész, tartozék, beépített 
berendezési tárgy (10) bekezdés szerinti eltávolítása, áthelyezése csak 
szakértői jogosultsággal rendelkező restaurátor közreműködésével, az 
általa készített terv alapján, a tevékenység dokumentálása mellett 
végezhető.  

 
22. §  (Helyi védettségű építészeti örökség bonthatósága) 

(1) Helyi egyedi védettségű építmény nem bontható. 
(2) Helyi egyedi védettségű építmény részlegesen akkor bontható, ha 

a) a bontani kívánt építményrész (az építmény egy bizonyos hányada) 
építészeti értéket nem hordoz, 

b) a beavatkozás a helyi védelem alatt álló építmény használata érdekében, a 
védelem alá helyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül 
megvalósítható. 

(3) Helyi egyedi védettségű épületegyüttesek területén és a helyi egyedi 
védettségű építmények közvetlen környezetében az adott környezetbe 
illeszkedő megoldások alkalmazása érdekében, építészeti értékkel nem 
rendelkező építmény bontható. 

(4) A helyi egyedi védettségű épületegyüttes területén vagy a helyi egyedi 
védettségű építmény közvetlen környezetében értékvédelmi 
dokumentációval igazoltan építészeti értékkel nem rendelkező építmény 
akkor bontható, ha a helyére tervezett építmény tervei a környező védett 
értékekhez harmonikusan illeszkednek. 

 
23. §  (Kötelezettségek) 

(1) A helyi védettségű építészeti örökség jókarbantartása, állapotának 
megóvása a tulajdonos kötelezettsége. 

(2) A helyi védettségű építészeti örökség károsodása esetén a tulajdonosnak 
helyrehozatali kötelezettsége van, különös tekintettel a helyi építészeti 
értékvédelmet megalapozó építészeti részekre vonatkozóan. 
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24. §  (Intézkedések a helyi védettségű építészeti örökség megőrzése érdekében) 

A helyi védettségű építészeti örökség védelme érdekében a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben és e törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott eljárást 
kezdeményezhet a helyi védelem alatt álló érték károsodása esetén, 
kezdeményezheti: 

a) az építészeti érték zavartalan érvényesülése érdekében a nem illeszkedő 
szerkezetek, burkolatok, díszítmények vagy beépített berendezési 
tárgyak, felszerelések eltávolítását vagy átalakítását,  

b) a helyi egyedi védettségű épületegyüttes területén és a helyi egyedi 
védettségű építmény közvetlen környezetében a védett építészeti 
értékhez nem illeszkedő építmény, építményrész, műtárgy eltávolítását 
vagy átalakítását,  
amennyiben a kialakítás nem építési engedélyhez kötött. 

IV. Fejezet 
Helyi egyedi építészeti településképi követelmények  

7. Építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó szempontok 
25.§ (Építmény, építményrészlet anyaghasználatára vonatkozó előírások) 

(1) A helyi egyedi védettségű építmény és a helyi egyedi védettségű 
épületegyüttesben lévő építmény építészeti értékét eredeti 
építőanyagában, de legalább az eredetivel azonos anyaghasználattal kell 
megőrizni. 

(2) Helyi védettségű építészeti örökség bővítése vagy új építmény építése 
során az új hozzátétel anyaghasználata az eredeti építészeti érték 
anyaghasználatától eltérő is lehet, de az eredeti és új részeknek 
harmonikus egységet kell alkotniuk. 

 
26.§ (Tömegformálásra vonatkozó előírások) 

(1) Helyi egyedi védettségű építmény és a helyi egyedi védettségű 
épületegyüttesben lévő építmény tömegét eredeti állapotának megfelelő 
formában és méretben kell megtartani. 

(2) Helyi egyedi védettségű építményre és a helyi egyedi védettségű 
épületegyüttesben lévő építményre emeletráépítés nem megengedett. 

(3) Helyi egyedi védettségű építmények tetőtér beépítése csak az eredeti 
jellemzők – tetőhajlásszög, gerincmagasság – megtartása mellett, 
egyszintesen, vagy legfeljebb lakásegységenként kétszintesen alakítható 
ki. 
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(4) Helyi egyedi védettségű építmény jelentős bővítése esetén az új hozzátétel 
a tömegformálás tekintetében korunk építészeti eszközeivel alakítható, 
formai megoldásokban, anyaghasználatban, színben, a helyi egyedi 
védettségű építmény építészeti értékeire való tekintettel. Az új hozzátétel 
a védett építészeti érték érvényesülését nem csökkentheti. 

(5) Helyi egyedi védettségű építmény kisebb mértékű bővítése, átalakítása 
esetén az új hozzátétel tömegformálása a korabeli állapot ismétlésével 
vagy analógiák alapján is kialakítható. 

(6) Helyi egyedi védettségű épületegyüttesben új épület tömegformája korunk 
építészeti eszközeivel alakítható, formai megoldásokban, 
anyaghasználatban, színben, a helyi egyedi védettségű épületegyüttes 
karakterére, építészeti értékeire való tekintettel, azzal harmonikus 
egységet képezve. 

 
27. §  (Homlokzati kialakításra vonatkozó előírások) 

(1) Helyi védettségű építészeti érték homlokzatait (beleértve a közterületről 
nem látható belső udvari homlokzatokat is) eredeti állapotuknak 
megfelelően kell megtartani anyaghasználatában és látványában egyaránt. 

a) Az eredeti nyílászárókat lehetőség szerint javítani kell, csere 
szükségessége esetén csak az eredeti formával és anyaghasználattal 
megegyező nyílászáró megfelelő. Üzletportáloknál az eredetitől formában 
és anyaghasználatban eltérő új szerkezet is beépíthető, ha annak építészeti 
minősége összhangban áll az épület építészeti értékeivel. 

b) Amennyiben az eredeti homlokzat-architektúra olyan mértékben 
károsodott, hogy az teljes terjedelmében hitelesen nem állítható helyre, 
megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező építész analógiákon 
alapuló terve alapján a hiányzó részek az eredeti stílusnak megfelelően 
pótolhatók. 

c) Az építményben lévő funkciókkal összefüggő reklám vagy cégér a 
homlokzaton az arra kialakított helyre tehető. Amennyiben a homlokzaton 
ilyen hely nem került kialakításra, az elhelyezni kívánt reklám vagy cégér 
építészeti tagozatot ne takarjon és az elhelyezéssel a homlokzat 
harmonikus egysége biztosítható legyen. 

(2) Helyi védettségű építészeti érték jelentős bővítése esetén az új hozzátétel 
homlokzata korunk építészeti eszközeivel alakítható, anyaghasználatban, 
színben, formai megoldásokban, amennyiben az a helyi védettségű 
építészeti értékkel összhangban áll. 

(3) Helyi védettségű építészeti érték kisebb mértékű bővítése, átalakítása 
esetén az új hozzátétel homlokzata a korabeli állapot ismétlésével, 
analógiák alapján is kialakítható, amennyiben az harmonikus összképet 
eredményez. 
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(4) Helyi egyedi védettségű építmény és helyi egyedi védettségű 
épületegyüttesben új épület homlokzatai korunk építészeti eszközeivel 
alakíthatók, anyaghasználatban, színben, formai megoldásokban, 
amennyiben az a helyi egyedi védettségű építmény építészeti értékeivel 
vagy a helyi egyedi védettségű épületegyüttes karakterével, építészeti 
értékeivel összhangban áll. 

 
28. §  (Táj- és kertépítészeti alkotásra vonatkozó előírások) 

(1) Helyi védettségű építészeti örökség telkén törekedni kell az értékes táj- és 
kertépítészeti alkotások (kerítés, támfal, tereplépcső, kerti pavilon, 
medence filagória, stb.) megőrzésére. 

(2) Az új kertépítészeti kialakítás során törekedni kell a helyi védettségű 
építészeti örökség kiemelését szolgáló, azzal harmonikus egységet alkotó 
megoldásokra. 

 
29. § (Egyedi tájértékre, növényzetre vonatkozó előírások) 

(1) Helyi védettségű építészeti örökség telkén törekedni kell az értékes 
növényzet megtartására. 

(2) Új növényzet telepítésénél az eredeti kertépítészeti megoldások 
helyreállítása az elsődleges szempont. 

(3) Új növényzet telepítésénél az eredeti kertépítészeti megoldások 
helyreállítása mellett törekedni kell arra, hogy az építészeti értékek 
lehetőség szerint közterületről is láthatóak legyenek. 

 
30. §  (Szoborra, képzőművészeti alkotásra vonatkozó előírások) 

(1) Helyi védettségű építészeti örökség részét képező szobor, képzőművészeti 
alkotás helyreállítása, restaurálása csak arra jogosultsággal rendelkező 
szakrestaurátor bevonásával történhet. 

(2) Helyi védettségű építészeti örökségen vagy annak közvetlen 
környezetében új szobor, képzőművészeti alkotás csak a védett építészeti 
érték megfelelő érvényesülésének sérelme nélkül helyezhető el. 

 
8. Építményben található építészeti értékek 

31. §  (Belső kialakításra, funkcióra vonatkozó előírások) 
(1) Helyi védelemmel érintett építmény belső kialakítása, funkciója lehetőség 

szerint megtartandó. Új funkció szükségessége esetén törekedni kell az 
eredeti belső kialakítás megőrzésére az alaprajzi elrendezés és a 
belsőépítészeti megoldások tekintetében egyaránt. 

(2) Helyi védelemmel érintett építményben a különleges építészeti értéket 
képező belsőépítészeti alkotást lehetőség szerint az eredeti helyén kell 
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megtartani, de legalább az épületen belül kell elhelyezni, lehetőség szerint 
eredeti funkciójának megfelelően. 

(3) Helyi védelemmel érintett építményben értékvédelmi dokumentációval 
alátámasztott különleges építészeti értéket nem hordozó épületrész eredeti 
belső tere csak az eredeti állapot felmérési tervdokumentációjának 
megléte esetén alakítható át. 

V. Fejezet 
Nyilvántartás 

32. §  (Nyilvántartás szabályai) 
(1) Budapest Főváros Önkormányzata a fővárosi helyi védelem alá helyezett 

építményekről és épületegyüttesekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
tartalmazza: 

a) a védelem típusát (építmény, épületegyüttes) 
b) a védelem alá helyezett ingatlan pontos helyének megjelölését (kerület, 

utca, házszám, helyrajzi szám; épületegyüttes esetén annak 
körülhatárolása vagy meghatározása és az épületegyüttesben szereplő 
összes ingatlan helyrajzi száma) 

c) védelmi nyilvántartási számát, 
d) a védett építmény vagy épületegyüttes megnevezését 
e) a védelem rövid indokolását 
f) a védett építmény vagy épületegyüttes rövid ismertetését 
g) fényképet a védetté nyilvánítás idejéből. 

(2) A helyi védelem alatt álló építmények, épületegyüttesek nyilvántartási 
adatait a „Hivatali Térinformatikai Rendszer” keretén belül az FHV 
(Fővárosi Helyi Védelem) Térinformatikai Alkalmazás tartalmazza a 
védett értékekre vonatkozó egyéb adatokkal együtt. 

 
 

VI. Fejezet 
Településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer 

33. §  (Építészeti Értékvédelmi Támogatás) 
(1) A Budapest Főváros Önkormányzata a jelen rendelet 1. mellékletében, 

Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékében 
szereplő építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüttesekben 
lévő építmények felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák 
megvalósulását az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás”-ból (a 
továbbiakban: Támogatás) segítheti, amennyiben az a tulajdonos számára 
az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket, a 
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jókarbantartást meghaladó költségeket jelent, és az az építészeti értékek 
megőrzésére irányul. 

(2) A Támogatás előirányzatát a Fővárosi Önkormányzat éves 
költségvetésében biztosítja. 

(3) A Támogatást pályázat útján lehet igénybe venni. 
(4) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően 

a Közgyűlés írja ki. 
(5) A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a pályázati kiírás 

során a Közgyűlés határozza meg. 
(6) A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés bírálja el. 
(7) A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. 
(8) A támogatást elnyert pályázókkal a Közgyűléstől átruházott hatáskörben a 

főpolgármester megállapodást köt. 
(9) A megállapodás tartalmazza a megítélt pénzösszeg felhasználásának 

módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait. 
 
34. §  (Ellenőrzés)  

A Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző a pályázat 
alapján elnyert pénzösszeg felhasználását, valamint a megállapodásban 
meghatározott határidő betartását a Főpolgármesteri Hivatal 
közreműködésével folyamatosan ellenőrzi. 

 

VII. Fejezet 
TELEPÜLÉSKÉP ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZ 

9.Településképi véleményezési eljárás 
35. §  (Településképi véleményezési eljárás megindítása) 

(1) A főpolgármester a településkép védelméről szóló törvényben és a 
végrehajtására kiadott kormányrendeletekben meghatározottak szerint 
településképi véleményt ad a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá 
vont építmények esetében, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 
megelőzően. Ennek megfelelően településképi véleményezési eljárást kell 
lefolytatni a jelen rendelet 6. mellékletben szereplő helyi egyedi 
védettségű építményt, helyi egyedi védettségű épületegyüttest érintően, az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben 
szabályozott bontási engedélyezési eljáráshoz is. 

(2) A településképi véleményezési eljárás az építtetőnek (a továbbiakban: 
kérelmező) a rendelet 6. melléklete szerinti, papír alapon benyújtott 
kérelmére indul. A véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt a 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell benyújtani. 
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(3) A főpolgármester településképi véleményét a fővárosi főépítész, szakmai 
álláspontjára alapozva adja ki. 

(4) A főpolgármester a településképi véleményét a Korm. rendeletben 
előírtaknak megfelelően adja ki. 

 
36. §  (A településképi véleményezés részletes szempontjai) 

(1) Az építészeti-műszaki tervdokumentáció értékelése során az építészeti 
minőség, a helyi építészeti örökség és az építészeti érték védelme, 
valamint a településképhez és a környezethez való illeszkedést segítő 
megoldások szempontjainak kell érvényesülniük. 

(2) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az 
építészeti-műszaki tervdokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló Korm. rendeletben foglaltakat az alábbi részletezés szerint teljesíti-
e: 

a) a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatása érdekében kielégíti-
e az építészeti értékvédelemmel kapcsolatban a jelen rendeletben 
megfogalmazott előírásokat, 

b) helyi egyedi védettségű építmény és a helyi egyedi védettségű 
épületegyüttesben meglévő építmény átalakítása, bővítése esetén: 

ba) az átalakítás, bővítés megfelelően illeszkedik-e a környezet 
adottságaihoz, a védett építmény struktúrájához, elősegíti-e annak 
városképi szempontból előnyösebb megjelenését, a védett építészeti 
érték érvényesülését, 

bb) a homlokzat tagolása, anyaghasználata, színezése az utcaképhez és a 
védett építmény homlokzati architektúrájához való illeszkedés 
szempontjából megfelelő-e, 

bc) a tetőzet tömegformája, anyaghasználata, színe az utcaképhez és a 
védett építmény homlokzati architektúrájához való illeszkedés 
szempontjából megfelelő-e, 

bd) a nyílászárók méretei, osztásrendszere, anyaga, színe összhangban van-
e az épület rendeltetésével, használatának sajátosságaival és a védett 
építmény homlokzati architektúrájához való illeszkedés szempontjából 
megfelelő-e, 

be) a tervezett átalakítás, bővítés építészeti minősége, szakmai igényessége 
összhangban áll-e a védett építmény építészeti értékeivel, 

c) helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezetét és helyi egyedi 
védettségű épületegyüttes területét érintő új beépítés, valamint a helyi 
egyedi védettségű építmény közvetlen környezetében meglévő építmény 
átalakítása esetén: 
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ca) az új, illetve átalakított építmény kialakítása megfelelően illeszkedik-e 
a környezet adottságaihoz, összhangban van-e annak rendeltetésével, 
használatának sajátosságaival, 

cb) a homlokzat tagolása, anyaghasználata, színezése a védett környezethez 
való illeszkedés szempontjából megfelelő-e, 

cc) a tetőzet tömegformája, anyaghasználata, színe a védett környezethez 
való illeszkedés szempontjából megfelelő-e, 

cd) a nyílászárók méretei, osztásrendszere, anyaga, színe összhangban van-
e az épület rendeltetésével, használatának sajátosságaival, 

ce) az új, illetve átalakított építmény építészeti minősége, szakmai 
igényessége összhangban áll-e a védett környezet építészeti értékeivel. 

d) a bontani kívánt épületrész hordoz-e építészeti értéket, 
e) a beavatkozás a helyi védelem alatt álló építmény használata érdekében, a 

védelem alá helyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül 
megvalósítható-e. 

(3) Helyi egyedi védettségű épületegyüttesek területén és a helyi egyedi 
védettségű építmények közvetlen környezetében az adott környezetbe 
illeszkedő megoldások alkalmazása érdekében, építészeti értékkel nem 
rendelkező építmény bontása javasolható a településképi véleményezési 
eljárásban. 

NEGYEDIK RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

37. §  Ez a rendelet ……. lép hatályba. 
 

38. § E rendelet hatálybalépése nem érinti a Budapest főváros építészeti 
örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. 
rendelettel megállapított helyi védettség fennállását, és nem jelenti a helyi 
védettség megváltoztatását. 

 
39. §  (1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. 
melléklet „A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és 
önkormányzati rendeletben a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke” 
a) 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„30. Nyilatkozatot kér a helyi védelem kezdeményezése esetén az 
illetékes elsőfokú építési hatóságtól az ingatlannal kapcsolatos építési 
hatósági eljárásra, jogerős építési engedélyezési határozatra 
vonatkozóan. 

/2017. (  ) Főv. Kgy. rendelet 19. § (3) 
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b) 34-35. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„34. A helyi védettségű építészeti örökség védelme érdekében a 
főjegyző az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvényben és e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározott eljárást kezdeményezhet a helyi védelem alatt álló érték 
károsodása esetén. 

/2017. (.) Főv. Kgy. rendelet 24. §  
35. Az Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázat alapján elnyert 
pénzösszeg felhasználását, valamint a megállapodásban meghatározott 
határidő betartását a Főpolgármesteri Hivatal közreműködésével 
folyamatosan ellenőrzi. 

/2017. (.) Főv. Kgy. rendelet 34. §”  
 

(2) Az SZMSZ 10. melléklet „A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a 
főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke 2. ÉPÍTÉSÜGYI 
IGAZGATÁS cím2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.1. Az Építészeti Értékvédelmi Támogatást elnyert pályázókkal 
megállapodást köt. 

/2017. (.) Főv. Kgy. rendelet 33. § (8)” 
(3) Hatályát veszti az SZMSZ 8. melléklet a”Közgyűlés által a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a főjegyzőre 
átruházott hatáskörök jegyzéke” 31-33. pontja. 

 
40. §  (1) Hatályát veszti a Duna-parti építési szabályzat Margitsziget területére 

vonatkozóan című 31/2016. (X.25.) önkormányzati rendelet  
a) 2. § 1. , 5. és 7. pontjai, 
b) I. FEJEZET  címe és 3. §-a, 
c) 6. § (2) bekezdése, 
d) 6. alcíme és 9. §-a, 
e) 7. alcíme és 10. §-a, 
f) 8. alcíme és 11. §-a, 
g) 15. § (6) bekezdése, 
h) 18. § (7) e) pontja, 
i) 19. § (3) bekezdésében „Az „IF” jelű építési helyeken a volt vámházak 

eredeti tervei szerinti épület visszaépíthető. Kortárs építészeti karakterrel 
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legfeljebb 7,0 méter × 7,0 méter × 6,0 méter befoglaló méretet nem 
meghaladó épületek alakíthatók csak ki.” szövegrész. 

 
(2) Hatályát veszti a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi 
védelméről szóló 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet.  
(3) Hatályát veszti a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont 
építmények esetében követendő településképi véleményezési eljárásról szóló 
95/2013. (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet. 
 
 
 
 
….……………………………….. ….……………………………….. 

Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző 

Tarlós István 
főpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet: Margitszigetre vonatkozó rendelkezések területi lehatárolása 
2. melléklet: A látványterv részletes tartalmi követelményei 
3. melléklet: Kérelem a településképi véleményezési eljáráshoz a 

Margitsziget területén 
4. melléklet: Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének 

jegyzéke 
5. melléklet: A helyi építészeti örökségre vonatkozó értékvédelmi 

dokumentáció kötelező adattartalma 
6. melléklet: Kérelem a településképi véleményezési eljáráshoz a fővárosi 

helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében 
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1. melléklet a …………./2017. (…) Főv. Kgy. rendelethez 
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2. melléklet a …………./2017. (…) Főv. Kgy. rendelethez 
 
s.sz. Építmény jellege Látványterv tartalma 
1. gyalogos hidak és 10 méternél 

magasabb építmények 
legalább három jellemző nézőpontból 
kell a tervezett magasépítmény tájképi 
megjelenését vizsgálni (a Margitszigeti 
Víztoronyból, a Budai Várból, a Gellért-
hegyről, a Látó-hegyről, vagy a 
rakpartról) 

2. egyéb magasépítés körébe tartozó 
építmények  

legalább két, szemmagasságban, a park 
területén felvett nézőpontból kell a 
tervezett magasépítmény tájképi 
megjelenését vizsgálni  
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3. melléklet a …………./2017. (…) Főv. Kgy. rendelethez 

KÉRELEM 
településképi véleményezési eljáráshoz a Margitsziget területén 

 Kérelmező  neve: 

   értesítési címe: 

   telefonszáma: 

   e-mail címe: 

  
 Felelős tervező  neve: 

   értesítési címe: 

   telefonszáma: 

   e-mail címe: 

   tervezési jogosultságának száma: 

  
 A tervezett építési 
tevékenység 

 helye: 

   tárgya, rövid leírása: 

   rendeltetésének meghatározása: 

   az ingatlan helyrajzi száma: 

   a tevékenység végzéséhez szükséges engedély típusa: 

    
 ÉTDR 
azonosító 

 a kérelem mellékletét képező tervdokumentációra vonatkozóan: 

  
 Kelt: ............................................................... 
   ____________________________ 

Kérelmező 
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4. melléklet a …………./2017. (…) Főv. Kgy. rendelethez 
Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzéke 
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5. melléklet a ………../2017. (….) Főv. Kgy. rendelethez  
A helyi építészeti örökségre vonatkozó értékvédelmi dokumentáció kötelező 
adattartalma  

1. helyszín megnevezése,  
2. cím,  
3. ingatlanok megjelölése a helyrajzi szám(ok) felsorolásával és 

helyszínrajzi ábrázolásával,  
4. épület / építmény vagy ezek együttese esetén annak  

4.1. megnevezése,  
4.2. fajtája,  
4.3. típusa,  
4.4. stílusa,  
4.5. jellemző datálása,  
4.6.  eszmei értékei és jelentősége, szöveges leírása, rövid 

összefoglaló ismertetése, továbbá  
5. épület / építmény esetén a történeti értéket képviselő  

5.1. homlokzatképzés és a díszítmények,  
5.2. a belső téralakítás és térelhatárolás,  
5.3. a beépített történeti berendezések,  
5.4. a történeti épületgépészeti, épületvillamossági berendezések 

anyagaira, szerkezetei kialakítására vonatkozó összefoglaló 
ismertetés, valamint  

6. fotódokumentáció.  
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6. melléklet a ……./2017. (…..) Főv. Kgy. rendelethez 

KÉRELEM 
településképi véleményezési eljáráshoz a fővárosi helyi építészeti értékvédelem 

alá vont építmények esetében 

 Kérelmező  neve: 

   értesítési címe: 

   telefonszáma: 

   e-mail címe: 

  
 Felelős tervező  neve: 

   értesítési címe: 

   telefonszáma: 

   e-mail címe: 

   tervezési jogosultságának száma: 

  
 A tervezett építési 
tevékenység 

 helye: 

   tárgya, rövid leírása: 

   rendeltetésének meghatározása: 

   az ingatlan helyrajzi száma: 

   a tevékenység végzéséhez szükséges engedély típusa: 

    
 ÉTDR 
azonosító 

 a kérelem mellékletét képező tervdokumentációra vonatkozóan: 

  
 Kelt: ............................................................... 
   ____________________________ 

Kérelmező 
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