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C) melléklet:  Válaszok a beérkezett véleményekre  

Beérkezett vélemények (PDF) 
Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Településképi rendelete 
 
Az elkészült dokumentációkkal kapcsolatosan érkezett észrevételek általánosan szakmai állásfoglalásokat illetve javaslatokat, 
koncepcionális észrevételeket tartalmaznak. 
Ezek közül több javaslat az elkészült dokumentációkban már szerepelt, a vélemények egyes konkrét javaslatait szakmai 
szempontok alapján mérlegelve építettük be a végleges dokumentációba. 
 
ad)1 Állami Főépítészi Iroda 
Az Állami Főépítész a Településképi Rendelet tervezetére vonatkozó javaslatait digitálisan megküldte a kerület részére, ezt 
követően a szükséges módosítások és részletek személyes egyeztetés keretében kerültek pontosításra. A beérkezett 
vélemény ezen észrevételeket, javaslatokat tartalmazza, melyek a szakmai szempontok figyelembe vételével a Településképi 
Rendeletbe bekerültek, vagy módosításra kerültek. 
 
ad)2 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
A vélemény alapvetően általános javaslatokat tartalmaz, melyből az alábbiakat emeltük ki: 

Ferencváros területén az alábbi táj- és 
természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló terültek 
találhatóak: 
- európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területek (Natura 2000 területek), a Duna 
és ártere elnevezésű, HUDI 20034 jelű és a Ráckevei 
Duna-ág elnevezésű, HUDI 20042 jelű kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület; 
- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. törvényben (OTrT) és a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi 
LXIV. törvényben (BATrT) megjelent országos ökológiai 
hálózat övezete; 
az OTrT-ben megjelent tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezete. 

A Településképi Arculati Kézikönyv a Ráckevei 
(Soroksári) Duna-ágra vonatkozóan részletes leírást 
tartalmaz. 
 

Táj- és természetvédelmi szempontból Igazgatóságunk 
szükségesnek tartja a Településképi Arculati 
Kézikönyvben a természetvédelmi szempontú kijelölés 
alatt álló területek rövid jellemzését, a természeti 
értékek rövid leírását, de leginkább fontos elemezni a 
településkarakterben betöltött szerepét, táji jellemzőit, 
értékeit. A területhasználat, illetve a hagyományos 
tájhasználat meghatározása, az egyes településrészek 
tájképi jellegének leírása, táji jellegzetességeinek, 
értékeinek meghatározása a település teljes területén 
feladata a Településképi Arculati Kézikönyvnek. 
Igazgatóságunk megítélése szerint a fentebb felsorolt és 
a mellékelt térképen ábrázolt táj- és természetvédelmi 
szempontú kijelölések alatt álló területek jelen 
természeti állapotukban településképi szempontból 
jellegzetes és értékes részét képezik Ferencváros 
területének, a településkarakter meghatározó, védendő 
elemeit képviselik. A természeti értékeket, a 
természetközeli jelleg által meghatározott tájkaraktert, 
a jellegzetes tájhasználatot, a település tájképi 
megjelenését figyelembe véve, Igazgatóságunk 
álláspontja szerint Ferencváros területén legalább a táj- 
és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló 
területek a településképet meghatározó 
településkarakternek tekintendők. 

A Településképi Arculati Kézikönyv a javasolt elemeket 
tartalmazza. 
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A település teljes közigazgatási területét figyelembe 
véve azonban nem javasolható olyan településrész 
meghatározása, amely a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 22. § (7) bekezdése szerinti egyéb területek 
közé sorolandó, hiszen egyéb területen kizárólag az 
elhelyezhető építmények anyaghasználatára vonatkozó 
tiltó előírás fogalmazható meg, reklámra, 
reklámhordozóra és egyéb műszaki berendezésre 
megengedő, tiltó vagy kötelező településképi 
követelmény és területi építészeti követelmény pedig 
egyáltalán nem határozható meg. Véleményünk szerint 
a településképi jellemzőket figyelembe véve a 
településen nem javasolt olyan területrész kijelölése, 
ahol elegendő csupán ilyen szűk jellegű településképi 
követelmény meghatározása. Ferencváros teljes 
közigazgatási területén a helyi védelemre, vagy a 
településképi szempontból meghatározó területekre 
vonatkozó követelmények meghatározása szükséges. 

Észrevételek, javaslatok, melyeket a Településképi 
rendelet tartalmaz. 

Fontosnak tartjuk a Településképi Arculati Kézikönyv és 
a Településképi rendelet eszközrendszerén keresztül a 
természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló 
területek természeti állapotának megtartását, javítását, 
a településképet meghatározó településkarakterek 
minőségének megóvását, a kilátás- és rálátásvédelem 
megvalósítását. 
Szükségesnek tartjuk, hogy mind a Településképi 
Arculati Kézikönyvben, mind a Településképi 
rendeletben a településképet formáló építészeti 
karakter minőségi alakulása érdekében megalkotott 
előírások mellett hangsúlyt kapjanak a beépítetlen 
jellegű, mint speciális települési minőségű területekkel, 
a természeti és táji értékekkel, a zöldfelületekkel, illetve 
mindezek minőségi alakulásával kapcsolatos elvárások, 
javaslatok, előírások is. Azaz a településképi, építészeti 
követelmények (beépítés telepítési módja, beépítés 
szintszáma, épületek legmagasabb pontja, kerítés 
kialakítása kerti építmények, műtárgyak létesítésére, 
sajátos építményfajták elhelyezésére, építmény 
anyagára, az épület tömegformálására, homlokzati 
kialakítására, zöldfelületek kialakítására vonatkozó 
követelmények) meghatározása során a természeti és 
táji értékek, zöldfelületek kedvező minőségi alakulását 
figyelembe vevő előírások meghatározása szükséges. 
A beépítéssel rendelkező, illetve beépítést megengedő 
területeken is szükséges a tömegformálás, az 
anyaghasználatnak és a homlokzati paramétereknek a 
táj karakteréhez igazodó meghatározása, valamint a 
zöldfelületek kialakítására vonatkozó feltételek 
meghatározása. 

Településképi rendelet javaslatok jelentős részét – a 
kerületi specifikációnak megfelelően – tartalmazza. 
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ad)3 Budapesti Építész Kamara  
Általános ajánlások 
1. A BÉK javasolja a TAK, a TKR és a HÉSZ 
összefüggéseinek ismertetése céljából Használati 
Útmutató készítését. Ez az alkalmazók (építtetők, tervezők) 
számára nyújtana felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy 
egy konkrét helyen megvalósítandó konkrét építési 
tevékenység tervezése során milyen lépéseket kell tenni és 
milyen előírásokat kell figyelembe venni, az építési helyszín 
és az építési tevékenység fajtájának függvényében, a HÉSZ 
és a TKR-TAK együttes alkalmazásával. 
2. A BÉK javasolja, hogy ami a TAK -ban ajánlásként, jó 
és rossz példák illusztrálásával jelenik meg, azt a TKR -ben 
normatív elemként azaz konkrét és egyértelmű módon, 
jogszabályi megfogalmazásban szerepeljen. 

 
ad1) a Használati Útmutató készítése valóban hasznos 
lehet, amennyiben erre igény merül fel. 
A jelenlegi gyakorlat szerint Ferencváros honlapján a 
hatályos településrendezési eszközök egy oldalon 
áttekinthetően megtalálhatók, térképi melléklettel. 
(megj: Budapest kerületeiben Kerületi Építési Szabályzatok 
vannak hatályban illetve készülnek a hatályos jogszabály 
szerint, így az építési szabályzatok rövidítése: KÉSZ) 
 
ad)2 véleményünk szerint a TAK a Településképi Rendelet, 
mint normatív jogszabály alátámasztását szolgálja, így 
sokkal hasznosabb és életszerűbb a jogszabály 
bemutatására alkalmazni a TAK-ot, nem pedig az Arculati 
Kézikönyvet „szabályozni” rendeleti formában 
(véleményezni is célszerűbb lenne a kettőt együtt 
értelmezve) 

3. A BÉK javasolja, hogy ahol a normatív szabályozás 
nem lehetséges, ott a TKR hivatkozzon a TAK -ra és 
ösztönözze az abban foglaltakat. Ezt oly módon teheti, 
hogy a településképi követelményeket az építési engedély-
köteles tevékenységek esetében a településképi vélemény 
megadása során, az egyszerűsített bejelentési kategóriába 
tartozó tevékenységeknél kötelező főépítészi konzultáción 
keresztül, illetve a kötelezés intézményével ellenőrzi. 
Megjegyzés: Ez utóbbi esetben ennél jóval egyszerűbb és 
célravezetőbb lenne a településképi követelmények 
betartását a településképi bejelentés intézményének az 
egyszerűsített bejelentés kategóriájába tartozó esetekre is 
- jogszabály módosítás útján - kiterjeszteni. 

ad 3) normatív jogszabály tartalmánál fogva nem 
tartalmazhat „ösztönzéseket” csak előírásokat, a TAK a 
Településképi Rendelet alátámasztására szolgál, de jogi 
szempontból annak nem melléklete, így nem jogszabály, 
hanem általános szemléletformáló ajánlás 
 
 
A Településképi Rendelet ezt tartalmazza. 

Vélemény, észrevételek, javaslatok  
1. A kézikönyv formátuma, a szöveg-szerkesztés módja 
(álló A4, kétoszlopos) és terjedelme (131 oldal) megfelel a 
műfaj sajátosságainak. 

Döntést nem igénylő észrevétel. 

2. Javasoljuk, hogy a dokumentum részét képezze egy 
impresszum, amiből kiderül, hogy ki készítette a 
kézikönyvet, illetve ki közreműködött annak készítésében. 

A kézikönyv végleges formátumában szerepelnek a 
kézikönyv készítői, valamint a forrásoldalak megjelölése is. 

3. A fejezetek és alfejezetek decimális számozása segíti 
a felhasználókat a keresésében. Javasoljuk ugyanakkor, 
hogy a 4.1.-4.5. alfejezeteken belül háromjegyű al-alfejezet 
számozást is alkalmazzanak, mert annak hiánya, illetve a 
4.5. alfejezeten belül helyette használt betűjelzés zavaró, 
az áttekintést, hivatkozást nehezíti. 

A számozás javításra került. 

4. A 2.1. alfejezetben szereplő, a teljes kerületet 
bemutató térkép és a légi fotók segítik a megértést, 
eligazodást. 

Döntést nem igénylő észrevétel. 

5. A 2. fejezet („Ferencváros bemutatása”) és a 3. 
fejezet („Örökségünk”) nagyon alapos, színvonalas anyag, 
bár terjedelmében kissé eltúlzott. A különböző védettségű 
épületek táblázatos felsorolásának inkább a TKR 
mellékletében lenne a helye. 

A Településképi Rendelet vonatkozó melléklete a 
jogszabályok alapján kizárólag a kerületi védelmeket 
tartalmazza, az Arculati Kézikönyv azonban lehetőséget 
biztosít az összes kerületi érték egy helyen történő 
összesítésére, jelenlegi végleges formában az utcák ABC 
rendje alapján egyértelműen minden védettség 
beazonosítható. 

6. A 19. oldalon szereplő cím („Településkarakter, 
településrészek általános, összefoglaló bemutatása”) 
helyett javasoljuk a tartalmat jobban kifejező 
„Településrészek és azok karakterének általános 

A cím javításra került. 
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bemutatása” cím alkalmazását. 
7. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a TKR -ben 
megjelenő településképi építészeti követelmények 
egyértelműen kapcsolhatók legyenek azokhoz a 
meghatározó területekhez, amelyekre vonatkoznak. Ezért 
elsőrendű fontosságú az, hogy a településképi 
szempontból meghatározó területek a TAK -ban 
egyértelműen legyenek lehatárolva. 
Zavaró, hogy a 19. oldalon lévő térképen és a többi 
fejezetben is a meghatározó területek elnevezése nem 
egyértelmű. A Középső-Ferencváros meghatározó 
területei: a 
„Történeti városrészek”-ből a „Rehabilitációs terület” és a 
„Malmok környéke”, valamint a 
„Milleniumi városrész” és a „Déli átalakuló városrész”. 
Javasoljuk, hogy mind térképi ábrázolásban, mind a 
településrészek karakterének ismertetésében (4. fejezet) 
legyenek egyértelműen megnevezve és lehatárolva a 
meghatározó területek, ne legyenek összekapcsolva a 
nagyobb területi egységek (mint pld. a Középső-
Ferencváros) elnevezésével. 

Ferencváros területe hivatalosan négy városrészre 
tagolódik: a Belső-, a Középső- és a Külső-Ferencvárosra 
valamint a József Attila-lakótelepre. Ezen négy 
területegységen belül kerültek meghatározásra az eltérő 
karakterű területek, melyek között pl a történeti 
városrészek két különböző hivatalos megnevezésű 
városrészben vannak. 
Az Arculati Kézikönyv mind a hivatalos megnevezéseket, 
mind az ezeken belüli eltérő karakterű területek 
megnevezéseit feltünteti. 

8. A kézikönyv részletesen ismerteti – véleményünk 
szerint az egészhez képest túlzott terjedelemben (131 
oldalból 103 oldalon) – az egyes elkülönülő karakterű 
területeket. Ugyanakkor az ezekre a meghatározó 
területekre vonatkozó ajánlásokat (amelyeket építészeti 
követelményként a TKR -ben, normatív formában kellene 
megjeleníteni) csak általánosan tárgyalja az 5. fejezetben. 
Így igazából nincs jelentősége a meghatározó területeknek. 

A kézikönyv az egyes elkülönülő karakterű területek 
bemutatásán keresztül nemcsak ismerteti, hanem be is 
mutatja azok magas színvonalú építészeti értékeit, így 
ezek megismétlése építészeti ajánlásként nem szükséges 
az 5. fejezetben. 
Szakmai véleményünk, hogy nem a kézikönyv tartalmát kell 
a Településképi Rendeletben „szabályozni”, hanem mint 
azt már a fentiekben jeleztük, a „kézikönyv szolgálja a 
rendeletet”. 
A meghatározó területeknek rendkívül fontos szerepe van 
Ferencváros esetében, hiszen ezek arculatának 
bemutatása az Arculati Kézikönyv egyik alappillére. 

9. A településképi szempontból meghatározó 
területek a 2., 3., 4. fejezetekben - ismertetés szintjén - 5 
db egységre bontva jelennek meg. Ugyanakkor a 4.6. 
fejezet 23 db, betűkkel azonosítható, településképi 
szempontból meghatározó területet sorol fel, amelyek sem 
az ismertető fejezetekben bemutatott 5 db eltérő 
karakterű terület szerint tárgyaltakkal, sem az 5. fejezet 
általános jellegű ajánlásaival nem adekvátak. 

A hivatkozott térkép Ferencváros szabályozási tervi 
rendszerére épül, a térkép fölötti feliratban szerepel, hogy 
ezen térkép a Településképi Rendelet 1. számú melléklete. 
Az 5 jellemző területegységen belüli további bontásban a 
térkép a Kerületi Építési Szabályzatok lehatárolását 
ábrázolja. 
(Ezen ponton ismét felmerül, hogy rendkívül fontos lenne 
a kézikönyvet a rendelettel együtt értelmezve 
véleményezni.) 

10. A 100. oldalon a baloldali oszlop legalsó sorában a 
„már” szó „még”-re cserélendő. 

A hivatkozott szövegrész törlésre került. 

11. Az 5. fejezet építészeti ajánlásai általánosak, nem 
kapcsolódnak településképi szempontból meghatározó 
területekhez. Igazából csak jó példának szánt fotókat 
tartalmaz, konkrét ajánlásokat még a rövid szöveges részek 
sem. Hiányoznak az grafikai ábrákkal illusztrált jó és rossz 
megoldások. A szöveg általánosan fogalmaz a „törekedni 
kell”, „előnyben kell részesíteni”, „cél a ...” kifejezésekkel, 
amely megfogalmazások megnehezítik a TKR -be 
foglalandó építészeti követelmények meghatározását. 

A hivatkozott fejezetben tekintettel arra, hogy a 
kézikönyv egyes területegységeket bemutató 
fejezeteiben számos jó példájú épület került már 
bemutatásra további – kizárólag – épületekre vonatkozó 
ajánlásokat nem szerepeltettünk 
Sem rossz megoldások bemutatását, sem grafikai ábrák 
készítését a nem írja elő a hatályos jogszabály, a kézikönyv 
készítése során tudatosan törekedtünk arra, hogy abban 
kizárólag magas színvonalú és esztétikus jó példák 
szerepeljenek. 
A szöveg a kézikönyvben azért általános, mert nem a 
kézikönyv tartalmát foglaltuk a Településképi Rendeletbe, 
hanem a normatív jogszabály bemutatására törekedtünk a 
kézikönyvben. 
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Alapvető szakmai kérdést vet fel, hogy véleményünk 
szerint a jogszabály és a kézikönyv véleményezés 
szempontjából együtt kezelendő lenne. 

12. A fotók kép-aláírásai segítik az azonosítást, de 
hiányzik annak magyarázata, hogy a bemutatott épület, 
zöldfelület stb. mire vonatkozóan jó példa. 

A fejezet és az alfejezetek egyértelműen tartalmazzák, 
hogy mire vonatkoznak a jó példák. 

13. A 6. és 7. fejezetek jó példaként szinte kizárólag csak 
fotókat, illetve fogalom- meghatározásokat tartalmaznak – 
így csak kevéssé szolgálhatják a TAK célkitűzéseit. 

Az Arculati Kézikönyv ezen fejezetei teljesen összhangban 
vannak a Településképi Rendelet vonatkozó előírásaival és 
erre vonatkozóan mutatnak be jó példákat, ez a TAK 
célkitűzése. 

Összességében a kézikönyv inkább a laikus felhasználóknak 
szól, mint a szakmai alkalmazóknak. A TAK, a TKR -t 
alátámasztó és azt értelmező dokumentumként, építtetők 
és tervezők számára is egyértelmű és konkrét 
információkkal kell, hogy szolgáljon. A használat 
megkönnyítése érdekében javasoljuk a fenti észrevételek 
megfontolását és az azoknak megfelelő módosításokat. 
Ismertető, ízlésformáló funkciójának a kézikönyv kiválóan 
megfelel, de ennél talán többre lenne szükség. 

„314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
V. FEJEZETA - 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.” 
Az Arculati Kézikönyv elsődleges célja a 
szemléletformálás. 
A kézikönyv készítése során a településkarakter, a magas 
színvonalú építészeti megoldások, és kizárólag jó példák 
bemutatása volt a cél. 
Ismételten jelezzük, hogy a véleményben több ponton 
megfogalmazott észrevétel utal a TAK-ra, mint a 
Településképi Rendelet „alapjára”, itt azonban először 
fordítva: „a TAK a TKR -t alátámasztó és azt értelmező 
dokumentumként” szerepel, utóbbi tartalmának 
megismerése, ismerete, véleményezése nélkül. 
 
Ferencváros, egyike Budapest legfrekventáltabb és 
legdinamikusabban fejlődő kerületeinek, melynek 
közigazgatási területén kizárólag a hatályos TSZT, FRSZ, a 
Kerületi Építési Szabályzatok és KSZT-k rendeleti előírásai 
alapján lehet építési engedélyhez kötött tevékenységet 
végezni, ezt a szabályozási rendszert egészíti ki az újonnan 
megalkotásra kerülő Településképi Rendelet, gyakorlatilag 
minden építési tevékenység valamilyen eljáráshoz 
(engedélyezési, TK véleményezési, TK bejelentési, 
főépítészi konzultáció és műszaki tervtanács véleménye) 
kötött. 
(Az Arculati Kézikönyvet Ferencváros területén nem 
„tervezési segédletként” készítettük el, mivel véleményünk 
szerint a szakmai alkalmazók köre nagyrészt olyan 
építészeket jelentene, akik a kézikönyvben mintaként 
bemutatott rendkívül magas építészeti színvonalú 
épületek alkotói.) 
 
Az Arculati Kézikönyv jelen esetben elsősorban valóban 
ismertető, ízlésformáló és szemléletformáló célt szolgál, 
összhangban a hatályos kormányrendelet céljával és 
előírásaival. 

 
ad)4 Budapest Főváros I Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 
 

A TAK és TKR véleményezése során megállapításra került, 
hogy a dokumentumok tartalma átfedésben van a 
településképi törvény és kapcsolódó jogszabályok előírásai 
alapján készült fővárosi településképi arculati kézikönyvvel 
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(továbbiakban: fővárosi TAK) és településképi rendelettel 
(továbbiakban: fővárosi TKR). 
A fővárosi TAK, A Duna és közvetlen partjai; Világörökségi 
terület; Kis- és Nagykörút, belső sugárutak; Világörökségi 
területen kívül eső történelmi belváros; Kortárs építészeti 
értékkel rendelkező beépítésű területek; Kiemelt 
útvonalak és városi kaputérségek, valamint a Budapest 
2030 városfejlesztési koncepció szerinti kiemelt fejlesztési 
célterületekre - így a IX. kerület egyes területére 
vonatkozóan - ajánlásokat fogalmaz meg. A véleményezett 
dokumentumok kiegészítése és pontosítása a következő 
néhány észrevétel alapján is javasolt: 
Ferencváros Településképi Arculati Kézikönyve  
5. oldal: ,,A József Attila-lakótelep tervezett utcái a 
közkertekben úszó lakóépületekhez igazodóak." A 
„közkert" kifejezés használata jelen szövegkörnyezetben 
félrevezető, mert a szó egyúttal területfelhasználási 
egységet jelent, amiről ezesetben nem lehet beszélni. 
Javasolt az idézett mondat pontosítása a „közkert" 
kifejezés mellőzésével. 

A hivatkozott szöveg javításra került. 

Nem szerencsés a kerület bemutatására olyan térkép 
kivágat alkalmazása, amelyen egyes közterületek 
elnevezése hibásan szerepel (pl. Gyáli útca... ). 

A térkép javításra került. 

34-58. oldal: Az örökségünk fejezetben az építészeti 
értékek jegyzékének szerepeltetése megfontolásra 
javasolt a későbbi változások követése miatt. 

Az építészeti értékek jegyzékét egyéb jogszabályok 
tartalmazzák, melyek szintén változhatnak, véleményünk 
szerint ezen esetekben az Arculati Kézikönyv 
aktualizálásának semmilyen akadálya nincs. 

62. oldal: A bal felső kép képaláírása téves. Javasolt a 
képaláírás vagy a kép módosítása. 

Javításra került. 

75. oldal: A második bekezdés első mondata nehezen 
értelmezhető. Javasolt a leírt mondat felülvizsgálata. 

A hivatkozott szöveg javításra került. 

103-112. oldal: A szemléletes fotókkal illusztrált „A 
településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások 
fejezete" lehetőség szerint kiegészítendő építészeti 
ajánlásokat és korlátozásokat szemléltető ábrákkal. 

A hivatkozott fejezetben tekintettel arra, hogy a kézikönyv 
egyes területegységeket bemutató fejezeteiben számos jó 
példájú épület került már bemutatásra további – kizárólag 
– épületekre vonatkozó ajánlásokat nem szerepeltettünk. 

103-131. oldal: Az ajánlások között nem vagy csak 
elenyésző hangsúllyal jelennek meg épületekre, 
közterületek alakítására, zöldfelületekre, 
reklámhordozókra vonatkozó ajánlások. A fővárosi TAK 
számos ajánlást fogalmaz meg településkép szempontjából 
meghatározó területeken többek között a közterületek 
(köztük: utcabútorok, burkolatok, vendéglátó teraszok, 
kioszkok), úszóművek kialakítására, továbbá beépítésre, 
utcaképre, tetők, homlokzatok, tűzfalak megjelenésére 
vonatkozóan (fővárosi TAK, 158-243. oldal). Az egyes 
ajánlások figyelembevétele és a kerületi településképi 
dokumentumokban való szerepeltetése javasolt. 

Megj: ez vélhetően nem a kerületi dokumentációhoz 
tartozó vélemény, mivel az Arculati Kézikönyv pl. a 
közterületek és a zöldfelületek alakítására számos 
rendkívül szép megvalósult példát tartalmaz, és külön 
alfejezetet tartalmaz a reklámokra vonatkozóan is. 

Az 5., 6. és 7. sz. fejezetben keverten jelennek meg 
ajánlások, jó és rossz példák. Javasolt a három fejezet 
tartalmának felülvizsgálata és fejezetcímek alapján történő 
strukturálása. 

Megj: ez vélhetően nem a kerületi dokumentációhoz 
tartozó vélemény, mivel az Arculati Kézikönyv rossz példát 
nem tartalmaz, a hivatkozott három fejezet pedig 
tartalmilag egymástól teljesen elkülönül. 

Ferencváros Településképi Rendelete 
A rendeletben több paragrafusban történik utalás a 
Kerületi Építési Szabályzatra és egyes övezeti 
besorolására. Mivel jelen formában, a Kerületi Építési 
Szabályzat és szabályozási terv nélkül a TKR teljeskörűen 
nem értelmezhető, javasolt a vonatkozó részek 
felülvizsgálata. 

 
A hivatkozott utalások javításra kerültek. 

20. § (3): Az egyedi védelem témakörében kivételként 
utalás történt területi építészeti védelemre. A TKR 7. § 

A Településképi Rendelet végleges anyagában nincs 
területi védelem, ez természetesen nem zárja ki azt a 
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(1) alapján a kerületi védelem egyedi védelem lehet. 
Javasolt a területi építészeti védelemre történő 
hivatkozás elhagyása. 

lehetőséget, hogy a későbbiekben a kerület ezen típusú 
védelmet is alkalmazza. 

25. § (5): A bekezdés szerint a „volt Nagyvágó-csarnok" 
épületének „disznófejes" homlokzata az új beépítésbe 
integrálandó és áthelyezése is lehetséges. 
A kiemelkedő építészeti értékkel rendelkező épületek 
értékeinek megőrzése pusztán egyes homlokzatok 
megtartásával és az eredeti épülettömeg 
megsemmisítésével ,,emlékfalak" állításával 
eredményesen nem lehetséges. Egy-egy értékes 
homlokzat csak a hozzá tartozó épület tömegével együtt 
értelmezhető, ha attól elszakítva teljesen külön életet 
él, mintegy dekorációként alkalmazva egy új 
tömegformán, az hamis látványt ad, esztétikai 
szempontból az eredeti építészeti érték minőséget nem 
éri el. Kedvezőbb, ha a megtartásra érdemes 
homlokzatok a hozzájuk tartozó eredeti tömegformák 
megőrzésével és új hozzátétellel válnak alkalmassá az új 
funkciók befogadására. 
A továbbiakban a bekezdésben szereplő helyrajzi szám 
pontosítása, egyértelműsítése ajánlott. 

A hivatkozott szövegrész a jelenleg hatályos szabályozási 
előírásból kerület átemelésre. 

25. §: A közterületen létesítendő vendéglátó teraszok 
elhelyezésével kapcsolatban a fővárosi önkormányzat 
célja a főváros egészére vonatkozó egységes közterületi 
arculat kialakítása, melynek érdekében az alábbiakban 
megfogalmazottak szerint ajánlott és javasolt a fővárosi 
településképi arculati kézikönyvvel azonos módon: 
• Megállítótábla elhelyezése a fővárosi TAK 
„történeti jelentőségű beépítéssel rendelkező, 
településképi szempontból meghatározó területein " a 
vendéglátó teraszon belül történjen (fővárosi TAK, 200 . 
oldal) . 
• A közterületi építmények, berendezések 
elhelyezése esetében az OTÉK 39. § (2) bekezdése 
mellett ajánlott figyelembe venni Budapest Főváros 
Rendezési Szabályzatának 18. § (1) bekezdése szerinti 3 
méteres gyalogos felületre vonatkozó előírásait, a 
szabályzat által előírt övezetekben. 
• Amennyiben a közterületi vendéglátó 
teraszok a közterület további részétől dézsás növényzet 
által elhatárolásra kerülnek, a kialakítás során javasolt 
törekedni az átláthatóság és áttekintés megtartására 
(fővárosi TAK, 198. oldal). 
• Abban a speciális esetben, ha egy árnyékoló 
szerkezet főváros által lehatárolt, meghatározó 
területen belül helyezkedik el, felületén a reklám 
megjelenítése mellőzendő (fővárosi TAK, 198. oldal). 

a Településképi Rendelet az ajánlások egy részével 
összhangban van, de figyelembe veszi a kialakult kerületi 
egyedi sajátosságokat 
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Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv véleményezése 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5.§ (2) bekezdésében, a Magyar 

Építész Kamara Alapszabályának 5.1.1.d) pontjában, valamint a MÉK Elnöksége 17/2017. 

(06.02.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás alapján, a kerület Településképi Arculati 

Kézikönyv tervezetét a Budapesti Építész Kamara véleményezte. 

Az elkészült vélemény jelen levél mellékletét képezi. 

 

Kérem, a szakmai vélemény szíves figyelembe vételét! 

 

Budapest, 2017. december 12. 

 

Melléklet: Településképi Arculati Kézikönyv vélemény 

 

http://tak.lechnerkozpont.hu/


 

Vélemény 

 

Településképi Arculati Kézikönyv 

Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros 
 

 

Preambulum 
 

A Budapesti Építész Kamara (továbbiakban BÉK), jelen véleményét a Magyar Építész Kamara 

(továbbiakban: MÉK) valamint saját Alapszabályában megfogalmazott céloknak és 

feladatoknak megfelelően, az építészeti tevékenységgel létrehozott épített környezet 

minőségének megóvása és javítása, valamint tagjai számára a szakmagyakorlás feltételeinek 

biztosítása érdekében, kizárólag azokra kiterjedően fogalmazza meg. 

 

A BÉK ezúton is kifejezi azon álláspontját, hogy a településkép védelmével és javításával 

kapcsolatos célt, annak kizárólag normatív szabályozásával nem lehet elérni. Mivel a TAK a 

településképi rendelet (a továbbiakban: TKR) alátámasztó munkarész, ezért az abban 

foglaltak normatív településképi követelményként fognak megjelenni. 

Tekintettel az építtetői igények, a tervezői képességek, a környezeti adottságok sokféleségére 

és egyidejűségére, a normatív szabályozás – egyedi elbírálás hiányában – kontraproduktívvá 

válhat. 

A BÉK javaslata, a 314/2012 (XI.8.) Kormány rendeletben szereplő támogatási és ösztönző 

rendszer elemeinek (településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, településképi 

kötelezés) TKR -ben történő kötelezővé tétele. 

A BÉK álláspontja, hogy a TKR-TAK felülvizsgálata illetve módosítása az állami főépítészi eljárás 

körébe kellene tartozzon, a folyamat gyorsítása és rugalmasabbá tétele érdekében. 

 

 

Általános ajánlások 
 

1. A BÉK javasolja a TAK, a TKR és a HÉSZ összefüggéseinek ismertetése céljából Használati 

Útmutató készítését. Ez az alkalmazók (építtetők, tervezők) számára nyújtana 

felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy egy konkrét helyen megvalósítandó konkrét 

építési tevékenység tervezése során milyen lépéseket kell tenni és milyen előírásokat kell 

figyelembe venni, az építési helyszín és az építési tevékenység fajtájának függvényében, 

a HÉSZ és a TKR-TAK együttes alkalmazásával. 

 

2. A BÉK javasolja, hogy ami a TAK -ban ajánlásként, jó és rossz példák illusztrálásával jelenik 

meg, azt a TKR -ben normatív elemként azaz konkrét és egyértelmű módon, jogszabályi 

megfogalmazásban szerepeljen.   

 

3. A BÉK javasolja, hogy ahol a normatív szabályozás nem lehetséges, ott a TKR hivatkozzon 

a TAK -ra és ösztönözze az abban foglaltakat. Ezt oly módon teheti, hogy a településképi 

követelményeket az építési engedély-köteles tevékenységek esetében a településképi 

vélemény megadása során, az egyszerűsített bejelentési kategóriába tartozó 

tevékenységeknél kötelező főépítészi konzultáción keresztül, illetve a kötelezés 

intézményével ellenőrzi.  

Megjegyzés: Ez utóbbi esetben ennél jóval egyszerűbb és célravezetőbb lenne a 

településképi követelmények betartását a településképi bejelentés intézményének az 

egyszerűsített bejelentés kategóriájába tartozó esetekre is - jogszabály módosítás útján -

kiterjeszteni. 

 

 

 

 

 

 

 



Vélemény, észrevételek, javaslatok 
 

 

1. A kézikönyv formátuma, a szöveg-szerkesztés módja (álló A4, kétoszlopos) és terjedelme 

(131 oldal) megfelel a műfaj sajátosságainak. 

2. Javasoljuk, hogy a dokumentum részét képezze egy impresszum, amiből kiderül, hogy ki 

készítette a kézikönyvet, illetve ki közreműködött annak készítésében. 

3. A fejezetek és alfejezetek decimális számozása segíti a felhasználókat a keresésében. 

Javasoljuk ugyanakkor, hogy a 4.1.-4.5. alfejezeteken belül háromjegyű al-alfejezet 

számozást is alkalmazzanak, mert annak hiánya, illetve a 4.5. alfejezeten belül helyette 

használt betűjelzés zavaró, az áttekintést, hivatkozást nehezíti. 

4. A 2.1. alfejezetben szereplő, a teljes kerületet bemutató térkép és a légi fotók segítik a 

megértést, eligazodást. 

5. A 2. fejezet („Ferencváros bemutatása”) és a 3. fejezet („Örökségünk”) nagyon alapos, 

színvonalas anyag, bár terjedelmében kissé eltúlzott. A különböző védettségű épületek 

táblázatos felsorolásának inkább a TKR mellékletében lenne a helye. 

6. A 19. oldalon szereplő cím („Településkarakter, településrészek általános, összefoglaló 

bemutatása”) helyett javasoljuk a tartalmat jobban kifejező „Településrészek és azok 

karakterének általános bemutatása” cím alkalmazását. 

7. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a TKR -ben megjelenő településképi építészeti 

követelmények egyértelműen kapcsolhatók legyenek azokhoz a meghatározó 

területekhez, amelyekre vonatkoznak. Ezért elsőrendű fontosságú az, hogy a 

településképi szempontból meghatározó területek a TAK -ban egyértelműen legyenek 

lehatárolva. 

Zavaró, hogy a 19. oldalon lévő térképen és a többi fejezetben is a meghatározó 

területek elnevezése nem egyértelmű. A Középső-Ferencváros meghatározó területei: a 

„Történeti városrészek”-ből a „Rehabilitációs terület” és a „Malmok környéke”, valamint a 

„Milleniumi városrész” és a „Déli átalakuló városrész”. 

Javasoljuk, hogy mind térképi ábrázolásban, mind a településrészek karakterének 

ismertetésében (4. fejezet) legyenek egyértelműen megnevezve és lehatárolva a 

meghatározó területek, ne legyenek összekapcsolva a nagyobb területi egységek (mint 

pld. a Középső-Ferencváros) elnevezésével. 

8. A kézikönyv részletesen ismerteti – véleményünk szerint az egészhez képest túlzott 

terjedelemben (131 oldalból 103 oldalon) – az egyes elkülönülő karakterű területeket. 

Ugyanakkor az ezekre a meghatározó területekre vonatkozó ajánlásokat (amelyeket 

építészeti követelményként a TKR -ben, normatív formában kellene megjeleníteni) csak 

általánosan tárgyalja az 5. fejezetben. Így igazából nincs jelentősége a meghatározó 

területeknek. 

9. A településképi szempontból meghatározó területek a 2., 3., 4. fejezetekben - ismertetés 

szintjén - 5 db egységre bontva jelennek meg. Ugyanakkor a 4.6. fejezet 23 db, betűkkel 

azonosítható, településképi szempontból meghatározó területet sorol fel, amelyek sem az 

ismertető fejezetekben bemutatott 5 db eltérő karakterű terület szerint tárgyaltakkal, sem 

az 5. fejezet általános jellegű ajánlásaival nem adekvátak. 

10. A 100. oldalon a baloldali oszlop legalsó sorában a „már” szó „még”-re cserélendő. 

11. Az 5. fejezet építészeti ajánlásai általánosak, nem kapcsolódnak településképi 

szempontból meghatározó területekhez. Igazából csak jó példának szánt fotókat 

tartalmaz, konkrét ajánlásokat még a rövid szöveges részek sem. Hiányoznak az grafikai 

ábrákkal illusztrált jó és rossz megoldások. A szöveg általánosan fogalmaz a „törekedni 

kell”, „előnyben kell részesíteni”, „cél a ...” kifejezésekkel, amely megfogalmazások 

megnehezítik a TKR -be foglalandó építészeti követelmények meghatározását. 

12. A fotók kép-aláírásai segítik az azonosítást, de hiányzik annak magyarázata, hogy a 

bemutatott épület, zöldfelület stb. mire vonatkozóan jó példa. 

13. A 6. és 7. fejezetek jó példaként szinte kizárólag csak fotókat, illetve fogalom-

meghatározásokat tartalmaznak – így csak kevéssé szolgálhatják a TAK célkitűzéseit. 

 



Összességében a kézikönyv inkább a laikus felhasználóknak szól, mint a szakmai 

alkalmazóknak.  A TAK, a TKR -t alátámasztó és azt értelmező dokumentumként, építtetők és 

tervezők számára is egyértelmű és konkrét információkkal kell, hogy szolgáljon. A használat 

megkönnyítése érdekében javasoljuk a fenti észrevételek megfontolását és az azoknak 

megfelelő módosításokat. Ismertető, ízlésformáló funkciójának a kézikönyv kiválóan megfelel, 

de ennél talán többre lenne szükség. 

 

 

 

 

Budapest, 2017. december 12.     Bolberitz Henrik sk. 

 TAK munkacsoport 
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