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Budapest Főváros VIII. kerületi Onkoľ mányzat KépvÍselő.testületének
... 12017 . (. .. ......) önkoľmányzati rendelete

A telepĺiléskép védelméről

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmanyzat Képviselő.testiilete a telepiiléskép
védelméről szóló 2016. évi LXXN. törvény 12. $ (2) bekezđésében kapott felhatďmazás
a|apjźn, a Magyarország helyi önkormĺányzatairól szóló 20l|. évi CLXXXIX. töľvény 23. $
(5) bekezdés 5. pontjában és az épitett köľnyezet alakítísĺĺľól és védelméről szóló |997. évt
LXXVIII. törvény 57. $ (2)-(3) bekezdésében meghatźlrozott feladatkörében eljĺírva a
következőket rendeli el:

I. Fejezet _ Általĺános ľendelkezések

1. A ľendelet célja, hatáiya és alkalmazása

r.$
E rendelet célja Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĹilete épített köľnyezetének megőľzése érdekében a
helyi építészeti éľtékvédelemmel, a telepiilésképi követelményekkel és a telepiiléskép-
érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megríllapítĺása.

2.$
E rendelet hata|ya Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺáľosi Önkormĺínyzat (a
továbbiakban:onkorményzat)közigazgatasiterületéreteľjedki.

3.$
E ľendelet előíľásait az Önkormányzat képviselő-testĹilete által elfogadott Településképi
Aľculati Kézikönywel és a településrendezési eszközökkel egyĹitt kell alkalmazni.

4.$
E rendeletet ahozzátartoző alábbi mellékletekkel egytitt kell alkalmazni:
1. sz. melléklet: Kerületi teľiileti védelemmel éńntett építészetiörökség jegyzéke
2. sz. melléklet: Keľületi egyedi védelemmel érintett öriikség jegyzeke (építmény,

építményrész, egyedi táLjérték,növényzet, szobor, képzőmiivészeti alkotás)
3. sz. melléklet: TelepĹilésképi szempontból meghataľozó terĹiletek lehataľolása
4. sz. melléklet: A keľületi éľtékvizsgálat kötelező formanyomtatvźnyaés taľtalma
5. sz. melléklet: A településképi eljánások kérelem foľmanyomtatványa
6. sz. melléklet: A teleptilésképi véleményezési eljaľas megindítasźůlozbeadandő építészeti-

műszaki dokumentació minimális taľtalma
7. sz. melléklet: A településképi bejelentési eljárás megindít"ísźůloz beadandő építészeti-

műszaki dokumentació minimális taľtalma
8. sz. melléklet: A reklĺímberendezéseken alkalmazottmegengedett betíĺméretek

2. E;rtelrmező ľendelkezések

s.$
E rendelet a]kalmazásában:
1. Cégfeliľat avá|la|kozás nevét, avái|a|kozast magában foglaló épiilet homlokzatan síkban
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3.

4.

Céglab|a: a vźilakozás nevét, funkcióját" tulajdonosát, az a\apitźts évét tarta|maző, a
vállalkozást magában foglaló éptileten, vagy az azza| érintett telken létesített
reklámberendezés.
Cégzászĺő: egy vállalkozÁs nevét,logóját, funkcióját' az a|apitás évét taĺta|mazhatő, a
vállalkozast magában foglďó épületen létesített zász|ő (anyaghasznźůaÍtőI ftiggetlenül).
Citylight poszter: vá|tozó taľtalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, egy vagy kétoldďú,
źť,látsző, éútetsző burkolaton keresztiil, beltilről megvilágított hirdető berendezés; a
teleptiléskép védelméről szóló törvény reklĺłmok koz-zététe|ével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtrásĺáľól szóló Korm. rendeletben meghatźnozott információs
vagł más célú berendezés egy fajtaja.
Címtabla: azon váÄ|a|kozís nevét, címét tarta|mazó reklámberendezés, mely vállalkozás
az adott épületen belül működik, de a kt'zteľiiletľől nem kiizelíthető meg.
Dobogó: vendéglátó teraszok kitelepüléseinek szint kiegyenlítését szo|gá|ő ftx,
ktizeľülethe z nem rögzített, önhordó épített elem.
Felíró-tabla: az épij|et homlokzati sítiához tögzített, a kereskedelmi., szolgáltató-, vdEY
vendéglátó egység áruvźiasztékának bemutatásara szolgiíló, taľtalmilag naponta
akualizá|ható ĺekl ámberęndezés.
Fényreklám: saját fenyfonással ľendelkező, egy vagy többoldalú, vi|ágitő
reklámberendezés, reklámdoboz, fénycsőreklám vagy futófeny, amely állandó vagy
v áitakoző fenykibocs átź.s,Ú.

9. Gyalogos sáv: a jarda (az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől
szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy mas |áthatő módon elhaĺĺĺolt _ része) azon
szakaszao ahol a gyalogos közlekedés kötelezően előírt minimális szélessége biztosított.

10. Gyalogos tér: A gyalogos sáv veľtikális kiterjesaése, mely a terepszinttől mért 2,50 m-es
magasságig taľtó gyalogos űrszelvény egy szakasza. A gyalogos térbe berendezés,
építmény semmilyen körülmények ktizött nem helyezhető e|, ez az akeresztmetszete a
járdának ahol a gyďogosok szálmélraazakadźiymentes közlekedést bizosítani kell.

1l. Hiľdetőtélbla: váitoző taľtalmú hiľdetések elhelyezésére szo|gáůő, közteľĹiletről |áthato,
egy oldalĺán 2,0 mz.néIkisebb feltiletíĺ reklĺĺmberendezés.

12. Homlokzatfestés, tĺĺzfalľeklám: éptiletek, építmények közteľületľől látható falfeltiletén
megjelenő, festéssel vagy vakolĺíssal készített, a ľeklámozźs céljait is szolgáló ďkotĺłs.
Idős faegled: az iiltetéstől számított 25 évesnél idősebb faegłed.
Jĺárdaľeklám: a gyalogosfeliileten megielenő festett vagy vetített reklám.
Keľületi védelem: Az onkormaľryzat által - történeti, építészeti éľtékének,
jellegzetességének, esztétikai értékének megőrzése céljából - kijelölt teľület vagy
építmény oltalmĺíra vonatkozó arryagi és eljarási szabályok összessége

16. Kirakatmaffica: közteľületľől látható az ivegezett kirakatportálon megielenő kívĹilről
vagy belülről felľagasztott reklám.

17. Kirakatpoľkíl: a kereskedelmi., szolgétltatő-, vagy vendéglátó egység helyiségével
ktizvetlen kapcsolatban lévő, elsősorban arubemutatasra szolgáló, kö'zteľü|ette néző,
iv egezett felületíĺ reklámberendezés.

18. Kirakatviffin: az épület homlokzati síkjrĺhoz rögzített, doboz jellegrĺ, a keľeskedelmi-,
szo|gáůtatő-, YdW vendéglátó egység helyiségével k<izvetlen kapcsolatban źi|ő, egyedi
megjelenésű, iiveglappal borított, jellemzően teľmék elhelyezésével, a vállalkozás, isz|et
aruválasztékanak bemutatását szolgáló ľeklámberendezés, amelynek az épület
homlokzatan töľténő elhelyezése nem minősül az éptilet szempontjából éĺtéknövelő
váůtoztatźsnak.

19. Közösségi kert: olyan tires építési telken létrehozott élő zöldfeltilet, amelyet a környék
lakossága egy kĺizösen elfogadott hźz;irend szeint, klzźnő|ag đísz. és haszonnövények
termesztése céljábó| tizemeltet i
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20.

21.

KiiaerĹilet módjara használt teľület: közterĹiletként kialakított, attő| kerítéssel e| nem zźrt,
de közhaszná|at cé|jźna át nem adott teriilet, melyen az adott ingatlan fulajdonosa a
gyalogos forgalmat átengeđi.
Közteriileti berendezés: az utcabútor és a ktizteruleti bútor fogalmába nem tartozó a
köĺeľĹileten ideiglenesen elhelyezett elem (pl. forgatási díszlet, jáľmiĺ bemutatiís,
árubemutatás, építési koľdon, konténer, szőnyeg, páľakapu, ideiglenes aramvezetésre
szolgáló légkábel, fijldön v ezetetí kábel).
KözteľĹileti bútor: az utcabútor kivételével olyan, a közteriilet hasznźůatźú komfortosabbá
tevő berendezés vagy eszköz, mint a hulladékgyÍĺjtő' a pad, a kandeláber, a
kerékpáľtĺíroló, a paľkolást gátló oszlop.
Védett érték: az onkoľmźnyzat által kerülęti egyedi védelem aIźĺ he|yezett építmény,
építményrész, épület, egyéb elem
Védett teľĹilet: az onkoľmźnyzatáltď keriileti terĹileti védelem a|áhelyezett terĹilet
Vendéglátó terasz: közteľtilet használati engedéllyel a rendezett terepen vagy épületľész
zarőťodémén kialakított helyiséghez, önáIló rendeltetési egységhez vagy azok közös
közlekedőihez kapcsolódó, jĺĺrható szilard burkolafu kiilső taĺtőzkoďőtér.
Vetített reklám: közteriiletrőIláthatő, vetítő berendezéssel báľmely felületen, akar térben
megi elenített rekliám.
Videófal: vźitoző taľtalmú hiľdetések elhelyezésére szolgáló, közteľĹiletrő| |źúhatő,
legfeljebb g ,,ŕ méretíĺ egységes ľeklĺĺmfelületíĺ vagy képváltó, világító
reklámberendezés.

il. Fejezet. A keriiletÍ védelem

3. A keľiiletĺ védelem célja

6.$
(|) 

^z 
épített köľnyezet fenntartrísa, a jelen és a jtivő nemzedékek szźlmźlra való megőrzése

érdekében az orkormźnyzat a kilzigazgatasi teľületén tďálható kiemelkedő építészeti
éľtékeket keľületi védelem a|á he|yezi.

(f) 
^ 

keľiileti éľtékvédelem feladata a kiilönleges oltalmat igénylő teleptilésszeľkezeti, vaľos.
és utcaképi, épitészeti, tdrténeti, tégészeti, képzo- és ipaľművészeti, műszaki-ipaľtöľténeti
szempontból védelemľe érdemes teľületek, épület.egytittesek, építmények, éptiletrészek,
köz. és míitargyak, növények vagy növény-egyiittesek szĺĺmbavétele, meghatźrozźsa,
nyilvántaľtása, dokumentźiása, valamint a nyilvĺínossággal történő megismertetése.

4. A kerületi védelem fajtái

7.$
(1) A keriileti védelem teľĹileti vagy egyedi védelem lehet.

Q) 
^z 

onkoľmányzat keľületi teľiileti védelem a|áhe|yezi az 1. mellékletben meghatarozott
tertileteket.

(3) A keľĹileti egyedi védelem a je||egzetes, éľtékes, illętve hagyomrányt őrzó építészeti
aľculatot, településkarakteľt meghataro ző vatame|y
a) építményre' építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghaszná|atra"

tö'me gform áiásr a" homlokzati kiďakításrą
b) tź,j- és kertépítészeti alkotĺísľa, egyedi tájéltékĺe,növényzetre,
c) szoborra' képzőműv észeti alkotasra' utcabútorra, valamint
d)aza)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett ftildrészlet, tęlek egészére vagy részére x p

terjedhet ki. y,h ĺ
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23.

24.
25.

27.

28.
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@) Az onkoľmanyzat a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével keriileti egyedi
védelem a|áhe|yezi a2. mellékletben meghatźrozott építményeket, éľtékeket.

5. A kerületi védelem a|áhelyezés, valamint megszüntetés szabáIyai

8.$
(1) A kertileti védelem aláhe|yezésre vagy annak megsziintetéséľe bármely természetęs vagy

jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem ľende|kező szewezet - a polgáľmesterhez
íľásban benyújtott _ kezdeményezése aLapjánkeriilhet soľ.

Q) 
^keľiileti 

védelem a|áhe|yezésľe vonatkozőkezđeményezésnek tartalmania kell:
a) a védelemľe javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, he|ytajzi
szźmlát, területi védelem esetén a teriilet lehatĺárolasát a helyrajzi szĺĺmok
megielölésével,
b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,
c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolasát,
d) a kezdeméĺyező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

(3) A keľiileti védelem megsztintetésére vonatkozó kezdeményezésnek tarta|mazĺlia kell:
a) a védett éľték megnevezését, egyedi védelem esetén címét,he|yrajzi szźlmźľ"' teľiileti
védelem esetén a terület lehatlíľolását a helyraj zi szźtmokměgielölésével
b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolrását,
c) a kezdeményezó nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

(4) Amennyiben a kezdeményezés hianypótlásľa szorul, és azt a polgĺĺľmester erre vonatkozó
felhívása ellenére 15 napon belül a kezdeményező nem egésziti ki, a javaslatot a
polgáľmesteľ éľdemi vizsgźůat nélkĺil elutasítja.

(5)Akeľiiletivédelema|áhe|yezéséľtékvizsgá|ata|apjántöľténik.
(6) Az éľtékvizsgálatot a 4. szźtmű melléklet szerinti taľüalomma| az e|jźtrás megindítását

követő 60 napon belül el kell készíteni.
(7) 

^z 
elkészĹilt érté|łĺizsgźtlati dokumentáciő a felhívastól számított 8. naptól megtekinthető

az illetékes szeľvezeti egységné|, azza| kapcsolatosan 30 napon beltil írasban bĺáľki
ésuevételt tehet.

e.$
(1) A kerĹileti védelem a|á,he|yezés vagy annak megsztintetése irĺánti eljĺłľás megindítasźľći az

onkoľmĺĺnyzat holllapjĺín 8 napon belül tźtjékoztatźst kell kózzétenni, továbbá írásban
éľtesíteni ke|l az érdekęlteket.

Q) Az ingatlan használójanak értesítése a tulajdonos útján ti'rténik.

10.$
(1) A keľületi védetté nyilvĺánítashoz, vagy annak megszĹintetéséhez szfüség esetén be kell

szsrezni a védendő éľték jellegétől fiiggően a műemlékvédelmi, természetvédelmi,
ńgészeti szakhatóság, valamint egyéb szakértők véleményét, vagy az e|őkészítéshez
szfüséges érintett helyi, szakmai tarsadalmi szervezetek állaspontját.

@ Az eljaľas megindítasĺáľól sző|ő értesítést írĺásban kell közölni a javaslattevő és
véIeményező szervekkel valamint az &deke|tekkel. Alí<oľ tekinthető közöltnek az
éľtesítés, amennyiben azt az érintett részére ajĺánlott téľtivevényes postai kiildeményben
éLtadjźk'vagy az elelĺ:tronikus dokumenfumként szátmźltahozzźférhetővé teszik. Hatályos
a közlés akkor is, ha annak ätvételét az énntett megtagadja vagy a postai kiildemény

''nem 
kerestę'' vagy,,ismeretlen helyre költözött'' jelzéssel érkezik vissza.

(3) Amennyiben az éľdekeltek felkutatása azok nagy szźtmźra vagy taľtózkodási helyére
tekintettel arénýa|an nehézségekbe ütközne, értesítésiiket a közhíné tétellel

nf,,
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megtöľténtnek kell tekinteni. Közhíné tételnek minősiil a kerĹilet hontapján tciľténő
minimum 30 napig elérhető megjelentetés.

(4) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érđeke|tek 30 napon beltil írásbeli észrevételt
tehetnek.

(5) Amennyiben a javaslattevő véleményező szewezetek, illetvę az éľdękeltek a megadott 30
napos határidőn belül nem teľjesztik elő íľásban javaslataikat, véleményfüei, illetve
észrevételeiket, úgy abban az esetben úgy kell tekinteni, hogy az eljarás megindítĺását
nem ellenzik és az iigyben javaslatot, véleményt és észľevételt nem kívrínnak terľri.

(6) Az eljĺárás soľán éľdekelĺrek minősiil:
a) a javaslattal érintett objekfum fulajdonosa, keze|ője, haszná|őja, a tulajdonos

meghatalmazott képviselőj e
b) a kezdeményezó
c) u illetékes építésiigyi hatóság
d) Budapest Fővĺíros onkormányzata
e) az illetékes örökségvédelmi szerv.

11. $
(1) A kerületi védelem alá helyezésre, vagy a védelem megsziintetésére vonatkozó

kezdeményezésr(S| sző|ő előterjesztésben szerepelnie kell a védelem a|á helyezés
elrendelését vagy megszĹintetését mega|apoző értékvizsgá|atnak és a 10. ś ĺol
bekezdésben meghatĺíľozott érdekeltek észrevételęinek is.

(2) A Képviselő-testtilet a 8. $ Q) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő taľtalmú
kezdeményezés benyújtásátő| számított 180 napon belül dönt a keľilěti védelem alá
helyezésről vagy annak megszÍintetésről.

(3) A keľĹileti védelemmel kapcsolatos képviselő-testÍileti döntésľől írásban éľtesíteni kell a
10. $ (6) bekezdésben megfiatźrozott éľdekelteket, és a döntésro| az Önkoľmanyzat
honlapján a döntés napjátő| szĺímított 8 napon beliil tĺíjékoztatástkell kĺizzétenni.

12. $
(1) A keľtileti védelem tényét a kerületi építési szabźiyzatban fel kell tiintetni.
(2) 

^ 
kerületi védelem a|á he|yezést elrendelő önkormĺínyzati rendelet hata|yba lépésétől

számított tizenot napon beliil a jegyz(S kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a
védelem jogi jellegként való feljegyzését.

13. $
(1) A keriileti egyedi védelem aláhe|yezeÍt építmény, közteľiilettel hataľos építményrészlet,

alkotás, utcabútor csak egységes megielenésű táb|áva| jelölhető -.g, uľn"ĺynek a
védelem taľgyrának megnevezése mellett a következőket taľtalmazza: védéfi értékfajtája,
tenłezo neve' megépiilés éve. A tablätaz onkoľmźnyzatcímere díszíti.

Q) 
^ 

tabla elkészíttetésérő|' e|helyezéséről a polgármester gondoskodik. A tĺíbla elhelyezését
11ýnntett ingatlan tulajdonosa tíĺrni k<iteles. A tábla elhelyezése, fenntaľkís a és pőtlása az
onkoľmĺíľl y zat fe|adata.

14. $
H? 

"e!.$ru]e]i 
egyedi védelem a|att á||ő éľtéket fővĺáľosi helyi egyedi védelem vagy

miĺemléki védelem a|áhe|yeznek, annak kijnététe|ével egyidejűleg a teľtileti egyedi védeleń
megszíĺnik. Ebben az esetben a jegyző kezdeményezi az ingatlaniigyi hatóságnál a keľületi
védelem törlését.

afl,
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ls. $
(1) A keľĹileti védelem megszÍĺntetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha

a) a védelemben ľészesĺi|ő építészeti éľték karosodasa olyan méľtékĺi, hogy káľosodás
miĺszaki eszközökkel helyľe nem állíthatő, vagy a helyreállít.ásanak költség nem áll
arrĺnyban aĺnak értékével, vagy

b) a védetté nyilvánított kerületi érték megsemmisiil, vagy
c) a védelem a|apjátképező éľtékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,vdEY
d) a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek mráĺ nem felel meg' vagy
e) magasabb foku (műemléki vagy fővĺárosi) védettséget kap. Ebben az esetben a kerületi

védelem az országos, illetve fővaľosi védelem hatalyba lépésének napjan kiilön
intézkedés nélkiil hatőůyát vesńi, vagy

f) telekosztas ľévén csak az egylk újonnan kialakuló telekľe esik védendő éľték, abban az
esetben a másik újonnan kialakuló telekről levehető a keľĹileti védelem.

@ KerĹileti védelem a|att álló építményt, építményrészt csak a keriileti védettség
megsziintetését követően lehet lebontani.

(3) A kerületi védelem aIä he|yezés megsztintetéséľe irrínyuló eljáľásban egyebekben a
keriileti védelem a|á, he|yezésre vonatko ző e|őitźsokat kell alkalmazrri.

16. $
(l) A keľĹileti védelem aIźĺhe|yezett építmények eľedeti külső megielenését:

a) egészének és részleteinek kĹilső geometriai formáit, azoktészés befoglaló méľeteit,
b) eredeti anyaghatasát egészében és részleteiben,
c) ha ismert eredeti színhatásáú, ha nem ismert a feltételezłretően hasonló szfulhatźsát,
d) azeredeti építmény tartozékait és felszerelését
az értéWizsgá|attő| ftiggően az e renđeletben foglaltak figyelembe vételével kell
megőrizni és helyľeállítani.

Q) Ha a keriileti védelem a|áhelyezett építmény egyes részét, tész|etétkorábban az ercdetito|
eltérő megielenésűvé alakítotĺźů< źÍ, az építméĺy egészére vagy lehatźro|hatő _ az
átalakitottrészt is magában foglaló _ ľészegységére kiteľjedő felújítĺís sorźnaú.
a) azeredeti állapotnak megfelelően' vagy
b) ha az átalakjtott rész eredeti ĺíllapotíľa vonatkozó dokumentum nem lelhető fe]r és azt

következtetésekkel sem lehet valószíniĺsíteni, akkor a megfelelően megmaľadt
eredeti elemeinek, vagy hasonló stílusú építmények, eredeti és analóg
foľmaelemeinek alkalmazásával kell helyľeállítani.

(3) Kerületi védelem a|áhe|yezett építményhomlokzatok esetében a csatlakozó tetőfeliiletet -
a vízelvezető rendszert beleéľtve - legalább a fedési anyag fajtajara kiterjedően kell
megłĺnzni és fenntaľtani.

17. $
(1) A védett éľték karbantartźsa, állapofuk megóvása a fulajdonos kĺitelessége.
Q) A védett éľtékek megfelelő fenntaľtĺísát és megőrzését _ egyebek ktizött _ a ľendeltetésnek

megfelelő haszná|atta| kel l bi ztosítani.

6. A keľĺiletĺ védelem alatt ái|ő értékek nyilvántaľtása

18. $
(1) 

.. 
A keriileti védelem alá he|yezett éľtékekľől (a továbbiakban: védett éľték) az

onkormĺínyzatnyi|vźntntástvezet'amelybebarkibetekinthet.
(2) A nyilváľltaÍtastarta|mazza a védett éľték

a) megnevezését,
b) védelmi nyilvántartas i szátmőtt'

ń
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c) azonosítő adatait (alkotó megnevezése),
d) véđe|mének típusát,
e) helymeghatározÁsĺának adatait, teľĹileti védelem esetén a védett terĹilet lehatiárolását,

(helyrajziszátm,utca,hźzszám'építmény,emelet,ajtó,helyszínĺajz),
fl véde|mének ľövid indokolását azértéWizsgálat a|apjźn'
g) ľende|tetésének és használati módjanak megnevezését,
h) eredeti tervdokumentaciójanak másolatat,ha az renďe|kezésľe á1l

i) védelmének elrendelésére vonatkozó döntés szźtmźú,
j ) állapotfelmérésének adatait,
k) jogi jellegével kapcsolatos intézkedéseket (fulajdoni lapon jogi jelleg feltiintetése,

törlése),
l) fenntaľtĺásával kapcsolatos tamogatĺísokat, azok felhas znáůźsźft

1e. $
(l) A keriileti védelemľe javasolt érték

a) a védetté nyilvĺínítas előkészítésének megindítasával egyidejÍĺleg, vagy
b) ha a védelemľe javasolt értéket megsemmisiilés vagy értékeinek eltiinése fenyegeti

soron kívĺil, legfeljebb egyéves időtaľtamľa ideiglenes védelem a|áhelyezhető.
(2) Az ideiglenes védelem indokolt esetben egyszeľ és legfeljebb további egy évľe

meghosszabbítható.
(3) 

^z 
ideiglenes védelem a|á he|yezési eljarasban egyebekben a kerületi védelem alá

helyezésre vonatkozó előírasokat kell alkalmazni.
(4) Azideiglenes védelem megszíĺnik azintézkedésben megjeltĺlt időtáľtam elteltével.
(5) Ha avédetté nýlvánítás előkészítése soľán megállapíĹást nyer, hogy a védetté nyilvánítas

nem indokolt, az ideiglenes védettséget meg kell szĺintetni.

7. A helyrehozatalikiitelezettség teljesítéséhez nyújtandó tinkoľmányzatitámogatás

20.$
A védett értékek fenntaľtásiához,fe|tljítasáhozazonkomúnyzattámogatźtst nyujt ez'za|,hogy

a) azépítési munkĺík végzésének idejére ťĺzetendő közteľĹilet-hasnlőiat díjat elengedi,
b) az tinkormźnyzati tĺársashĺiz felújítas pá|yáz-atokon vďó részvétel esetén a kerületi védett

éľtékek között szereplő taľsashĺĺzak előnyt élveznek.

ilI. ľ.ejezet - A településképi követelmények

8. A kerĺileti védelem a|att áilrő területre vonatkozĺó területĺ építészeti ktivetelmények

21. $
(1) A 25 métet utcai front szélességet meg nem haladó telkek esetében kötelező a záľtsoru, de

nem zárt.ldvaľos (köľülépített udvaľos) beépítési mód.
(2) Uj építmény építése vagy meglévő építmény źúa|akitźlsa esetén, ha a 25 méter utcai front

szélességet meg nem haladó telken ál1ó építményhez nęm tí:zfallal csatlakozik a hátsó
szomszéđos telken áIlő építmény, kötelező azártsorű, de nem zártuđvaĺos beépítési mód.

(3) Ameĺuryiben a zźrtsorűbeépítésií teľületeken azltca szélessége 15m-nél keskenyebb, és a
25m utcai front szélességet elérő telkek esetén a homlokzat hátra|éptetése teľvezett, abban
az esetben a hátta|éptetés méľtékének legďább a homlokzat |/3 hosszát kell eléľnie az
utca légtér-aľanyának javítasa érdekében. A hátľaléptetést úgy kell megoldaru, hogy az
utcafronton csatlakozó telekhatáľok mentén takaratlan tífufa| ne alakuljon ki.

(4) Az építmények legmagasabb pontja a csatlakozó közteľĹileti jardavonalától számitvaa35
méteľt nem haladhatja meg.



(S)Védett éľték esetén,ha a kerítés is védelem a|att ál]., a felújítás során kötelező az eredętí
állapot helyreźů|ítasa. Amennyiben az eredeti állapot nem ľekonstruálható, a védett
érté|<hez illeszkedő megoldást kell alkalmazni.

(6)Játszóteľek kerítésén annak mfüödéséľe és elnevezésére vonatkozó tź$ékoztatas
elhelyezhető.

22. S
A településkép védelme érdękében kioszk
a) legnagyobb megengedett alapraj zí mérete |2 m2;
b) konténerből nem alakítható ki;
c) ktĺzmÍĺvezetékvédőövezetén beliil nem helyezlrető el;
d) elhelyezése a közteľĹilettel hatiáľos épület ľendeltetését,ľľrsznźiatź'ľ-nem zavaľhatja;
e) jĺárdĺín csak abban az esetben helyez}rető el, ha a gyalogos kĺizlekedés szźmźlra legalább

2,0m szé|es sáv szabadon maĺad
f) gyďogos utcában csak abban az esetben helyeżrető el, ha:

fa) azutcaés a jaľda kiemelt szegé|y nélktil keriil kialakításľa,
fb) a gyalogos sáv szélessége _ a biztonságĹ és berendezési sávok megtartrásával _

összesen legalább 5,0 méter és
fc) a gépkocsik mozgasát lehetővé teszi;

23. $
Vendéglátó tetasz és közteľiileti kitelepedés elhelyezése
a) Vendéglátőteruszközteriileten, közteľületľe nyíló magránteľĹileten vagy kozhaszná|at

cé|jara átađott magĺĺnterületen csak abban az esetben létesíthető, ha:
aa) a gyalogos sáv szélessége _ a biztonsági- és berendezési sávok megtaľtásával -

legalább 2,0 m,
ab) agyalogos-sáv szélessége azfukádalatt is legďább 2,0 méter,
ac) a legalább 3,0 méter széles, vagy ennél nagyobb méľettĺ tetaszesetében legalább 2,0

méter széles felületen a körĹiljĺíľhatóság biztosíthatő
ad) az egyirĺányu utcában, az egyirźnyűgépkocsi közlekedés mellett, amennyiben úttesten,

az utca mindkét oldalrín megengedett a paľkolás a teljes köztertilet szélessége a 9,0
méteľt eléri vagy meghaladja.

b) Terasz oldalai
ba) l,0 méternél magasabb nem ideiglenes.jellegu anyagokkal és szerkezettel nem

hatlírolhatók le,
bb) burkolathoz nem rögzíthetőek,
bc) átllźtthatőságát biĺosítani kell, víniszta üveg vagy át|átsző plexi betét

anyaghaszná|atźxa|,
bd) céglogón kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhatnak,
be) nem készülhetnek olyan anyagból, amely nem okozhatj a a köneruleti burkolat

sérülé sét, e|színező dését okozhatj a,

bf) mobil elemekből állók legyenek,
bg) térelvá|asztő funkciója esetén az uzeme|tető kötelezettsége a tťlzo|tasi és kiiirítési

útvonalak fenntartrĺsĺínak bizto sítasa.
c) Terasz téliesítése

ca) Teraszok, kitelepĺilések téliesítése nem tzonos a kioszk létesítésével.
cb) Teraszok téliesítése csak tárgyév október 31. és táľgyévet követő év mĺírcius l.

közott, településképi bejelentési eljĺárrás lefolyüatasát kcivetően lehetséges.
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cc) A tél'i szezonban max. 120 cm magasságig hatáľoló szerkezet, szélfogó építhető fel
viniszta üveg vagy át|źltsző plexi betét anyal haszná|atáva|. A téliesítétt 

",ę,ooelteltével a tęrasz tulajdonosa, Ĺizemeltetője köteles az eredeti állapotba
visszaallítani a közeľületet, amennyiben ennek nem tesz eleget a hatóság elbontatja
a teraszt szerkezeti elemeivel egyutt.

d) Kiemelt szegé|yíiterasz (pódiummal vagy dobogóval) nem létesíthető. A terasznak a járda
sziĺtjéhez dobogóval ttiľténő csatlakozása csak abban az esetben megengedett, ha a
kozteľiileti kitelepülés a paĺkolósávban létesiil.

9. A kerületi védelem alatt á|ló teľületľe vonatkozó eryedi építészetikövetelmények

24. 5
(1) A tďepĺiléskép védelme érdekében a keriileti védelem atatt á||ő teľületen az építési

tevékenységgel érintett építmény tetőfedő anyagaként bármely anyagból késziilt
hullámlemez' cserepes lemez, bifumenes zsindely alkalmaziĺsa nem megengedett.

(2) 
^héjazat 

cseréje esetén az egésztetőfelületen csak egléle anyagú fedés alkalmazľrató.

2s. $
(1) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) létesítése csak az eredeti á||apotvisszaĺĺllításával

megengedett, amelyet korabeli fotóval, képpel vagy teľwel kell igazolni.
(2) TeÍősíkból kiugró rij tetőfelépítĺnény kialakítlísa csak az egészbtđre készült egységes teľv

ďapjan megengedett.

26. $
(1) A kerületi védelem a|att al]rő teriileten az tlj építmény homlokzatźnak tagolásával követni

kell a szomszédos, illetve azutcátbankialakult je||emző Íiildszinti szintrnagasságot.
Q) 

^ 
kerületi védelem alatt éůlő területen á|Iő épitmények homlokzatainak ńinde'' ľészlete

eredeti foľmájában taľtandó meg. A védett vagy védeni tervezett épÍtmények
homlokzatait érintő átalakítasoknál, teljes körĺi vagy részleges felújítĺísáná| klzarő|ag az
eredeti terveknek, vagy a bizonyíthatóan eredeti állapotnak megfelelő kialakĺtás
megengedett. Amennyibenazeredeti á||apotnem igazolható, akkor azértékJe|tźir szakmai
j avaslatai az fu źny adők.

(3) A keriileti védelem a|att á||ő teľĹileteken az építmények közteľüleÍől látható
homlokzatainak részle ges színezéssel történő fetújít^ása nem megengedett.

(4) A kirakatportálok felújítłása esetén azok kivilágítĺásĺáról kötelező gondoskodni, azonbarl
vi||ődzó,káprázást okozó vagy futó frnyu vi|ágítő berendezés 

''em 
ulkal-azhatő.Kerülni

kell a hideg fenyu megvilágítást is.

27.5
(1) Új paľapet-konvektoľ, klímabeľendezés utcai homlokzaton töľténő elhelyezése nem

megengedett. Kiiltéri egység nélkÍili klímaberendezés elhelyezése esetén annak sze||őző
nyílasa épület homlokzat díszét nem ľoncsolhatja; a takarőrács színe nem lehet eltéľő a
homlokzat szíĺétő|.

(2) Homlok,aatfe|t$ítźlsa esetén ahasználaton kívüli paľapet-konvektorokat el kell távo|itan, a
helyiikiin a homlokzatot helyre kell állítani. A hasznátatban lévő paľapet-konvektorok
homlokzathoz illesż<edő takarását meg kell oldani.

J,^ĺ



28. $
A keriileti védelem alatt źiIő területen á1ló építményeken csak a |áwaÍLyt nem érintő antenna,
híľközlési egység elhelyezése megengedett.

2e. $
(l) A fasoľ hlźnyző egyedeit csak azonos fajtajú egyeddel lehet pótolni.
(2) Telepítendő fasor szźtmétra biztosítani kell a helyigényének megfelelő miĺszaki kialakít.íst

és megfeIelő védelmet. Fasor kialakítasa soľán az 4. számr,ű fiiggelékben szereplő fas száni
niivényfajtfü telepíthetők .

(3) A közkertek és közterek növényzetének és állaganak védelmét szolgáló parkľácsok és
keľítések színét és formavi|ágát úgy kell kialakítani, hogy össz}rangban álljon a tér
j ellegével, utcabútoraival és köztfu gy aiv aI.

(4) Uj fasor létesítésekor utcaszakaszonként, téľegységenként egy vonalban kell elhelyezni a
faegyedeket.

(5) Favermek boľítísara vonatkozó előírások:
a) Egy utcaszakaszon csak azonos kialakítasú faverem rács helyezhető e|. A faverem

rácsnak afa nÓvekedésének helyet biztosító lözépső részének ótmérője legalóbb 20cm-
rel ległen naglobb, mint az eltiltetésre kerülő faegłed fajtára jellemző várható
időslrori tÓrzs átmérőj e.

b) Rögzített gyöngykavicsburkolat viz és |égátercsztő felülettel elhelyezľrető. A gyantaba
źryyazott gyiingykavics színének a felújított köztertileti burkolat színével
haľmonizálnia kell.

c) A favermekbe, kiemelt zö|đ szigetekbe beĹiltetett cserjék esetében a kifejlett
növényegyed magassága maximum 50 cm lehet.

d) Az idős faegyeđek esetében a fentiektő| az e|térés megengedett.
e) A rendelkezésre álló lehetőségek kiizĹil utcanként egységes megoldĺĺs alkalmazandó.

(6) Köztertilet alakítás soľán a növénykazettźi<at kiemelt, természetes kő vagy nagykocka
kószegéllyel kell tervezni.

(7) 
^ 

fasor telepítésére alkalmatlan közterĹileteken vĺírosképben megielenő közterületi
növénytaľtó dézsák, hordók, kaspók utcanként egységes kivitelben készülhetnek.

(8) A kandeláberekre szerelhető növénytaľtó kaspók a kandeláber szinéhez alkalmazkodó
színben készülhetnek.

(9) A keľiilet teriiletén (közteľĹileten és magiínteľületen egyaĺĺínt) a4. sz. fiiggelékben szeľeplő
fafajok tötzsźttmérotől ftiggetlenül védendők. Meglévő építmények bővítése, újak építése
esetén ezek meglartźlsaról, építkezés közbeni védelméról gondoskodni kell.

(10) A kivágott fiík, cseľjék pótlásĺĺľól a józsefuĺárosi teľmészeti köľnyezet védelméről szóló
rendeletben meghatĺíľozott helyen és módon kell gondoskodni.

(1l) A kutyafuttatóra vonatkozó előírások:
.a) A kutyafuttatók növényzetének és állaganak védelmét szolgáló parkrácsok és kerítések

színét és formavilágát ,űgy kell kialakítani, hogy össżrangban álljon a téľ, közteľület
jellegével, utcabútoraival és köztĺĺľgyaival.

b) kerítéssel kĺĺrbevett, zárhatő terĹilet
c) keľítését ata|ajhozr<ĺgzíthető módon kell kiďakítani
d) átláthatőságźtt biztosítani kell, (megengedett a drótkeľítés, kovácsoltvas kerítés

haszná|ata)
e) a keľítés magassága maximum 180 cm lehet
Đ csak olyan burkolat a|ka|mazható, amely az ebek egészségét nem karosítja, nem

megengedett a muľva hasznźiatz.
g) csak olyan növényzet a|ka|mazhatő, amely az ebek egészségét nem kaľosítją illetve

csak olyan növényzet a|ka|mazhato, amely jól tljln azebek életformáját



h) létesítésekor figyelembe kellvenni atíno|tźsiés kiiirítési úfuonalak biztosítźsát
Đ itatőví7Íő|gondoskodni kellj) legalább egy veszélyes hulladékgyujtő konténer létesítése kötelező az ebek á|ta|

okozott szennyezések gyíĺjtésére.

30. $
(l) A beépítetlen telkek az 5 éves beépítési kĺltelezettség idejéľe átmeneti jelleggel

hasznosíthatók.
(2) 

^z 
tires telkeken kereskedelmĹvendég|átő tevékenység nem folytatható, azokon átmeneti

jelleggel elhelyezhető parkoló, helyi piac, kiizösségi keľt' játšzőtét, valamint egyéb, a
környezetet nem zavarő ľendeltetési egység, a kerĹileti építési szab á|yzatbanmeghatáľozott
övezeti előírásban megengedett funkciótól ftiggetlenül.

(3) Üres telken szomszéđos építkezések felvonulĺĺsi teľĹilete a kivitelezés idejére elhelyeżlető,
azonban a kivitelezés befejezését kĺivető 30 napon belül a telket rendezětt ĺllapoiban teli
visszaadni.

(4) Filmforgatás felvonulási teľülete tiľes telken elhelyez}rető azzal, hogy a forgatas
befejezését követő 2 naponbelül a telket rendezettállapotban kell visszaadni.

(5) Parkoló létesítése esetén a magasabb szintíi jogszabályban előírt fatiltetési kötelezettséget
dézsáslkonténeres fak elhelyezésével kell biztosítani, melyek fenntaľtásĺĺról a paľkoIót
iizemeltető köteles gondoskodni.

(6) A telkek utcai frontj źn az átmeneti hasznosítĺás idejére z,arhatő térelhatĺíľolást kell
létesíteni, aze|he|yezett kerítés magassága a4 métertnem hďadhatja meg.

(7) 
^z 

átmeneti hasznosítású telkeken csak legfeljebb 180 napig ľennĺllo felépítmény
helyezhető el, amelyľe településképi bejelentési eljríľást kell lefolytatni.

31.$
A kerĹileti védelem a|att éů|ő területen műaľryag lözmű szelłény csak az épütet homlolęati
falóban, csak az épĺilet homlolzatképzéséhez igazodóan, talrartan helyezhetőil.

10. A keľĺileti védett éľÚékekľe vonatkozó eryedi építészetĺ ktivetelmények

32. $
(l) A teleptiléskép védelme érdekében a védett építményen az építési tevékenységgel érintett

építmény tetőfedő anyagaként bármely anyagból készĹilt hullĺámlem"z, cse'ęes lemez,
bifu meneszsindelya|ka|mazásanemmegengedett.

Q) 
^héjazatcseĘe 

esetén azegésztetőfelületen csak egyféle anyagú fedés alkalmazhato.
(3) A tető felújítĺísa esetén az ercdeti ďIyagalkďmazás aköte|ez(i. 

_

33. $
(1) A kerĹileti védett építményhomlokzatainak minđen ńsz|ete eľedeti formáiában taľüandó

meg. A védett és a védelemľe tervezett építmények homlokzatait éľintő átulukít^oknál,
illetőleg a meglévő építmények teljes köríĺ vagy rész|eges felújításĺánál kizarőIag az
eredeti terveknek, uagy a bizonýthatóan eredeti megvalósult állapotnak megđlelő
kiďakítás megengedett. Ameľuryiben az eredeti á|lapot nem igaz.olható, akkor az
értékJeltĺľ szakmai javas|atai az irĺĺnyadók.

(2) Védett építmények közteriiletrő| |áthatő homlokzatainak
felúj ít.ísa nem megengedett.

részleges színezéssel töľténő

(3) Védett épÍtmény utcai homlokzatanak síkjára hőszigetelés nem a|ka|mazhatő, a
hőszigetelő festék kivételével.

(4) A védett építményen utólagosan kiilső tokos redőny árnyékolĺásra nem alkalmazhatő.
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34. $
Véđett építmény nyi|ászáľőinak felújítasa vagy cseĘe esetén meg kell taľtani a nyí|ászźltő
eredeti

a) beépítési síkját
b) osztasát
c) anyagźÍ
d) színét.

3s. $
KeľĹileti védett kirakatportál felújítrása csak az eredeti állapot megőľzésével megengedett,
amelyet koľabeli fotóval, képpel, vagy teľwel kell igazo|ĺn. Amennyiben az eredeti állapot
nem igazolható, akkor az értékJe|tar szakmai javaslatai az irányadók. A felújítĺís soriín a
kiľakatportál megvilágítasáről kötelező gondoskodni, azonbanvillódzó, káprazást okozó vagy
futó fenyrĺ világító beľendezés nem alkalmazhatő.

36. $
(1) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) létesítése csak az eredeti á||apot visszaallítísával

megengedett, amelyet koľabeli fotóval, képpel, vagy teľwel kell igazolni.
(2) Tetősíkbólkiugľó új tetőfelépítmény kialakítasa csak az egész tetőre készült egységes teľv

a|apjźn megengedett.

37. $
(1) Új parapet-konvektor, klímaberendezés, utcai homlokzaton töľténő elhelyezése nem

megengedett. Kültéľi egység nélktili klímaberendezés elhelyezése esetén annak sze||ozó
nyílása éptilet homlokzat díszét nem roncsolhatja; a takarőrács színe nem lehet eltéľő a
homlokzat színéto|.

(2) 
^ 

védett építményen csak a |áNan>Ą nem érintő antenna, hírközlési egység elhelyezése
megengedett.

11. A telepĺiléskép szempontjából meghatároző teľületekľe vonatkozó területi építészeti
ktivetelmények

38. $
Az Önkoľmźnyzata telepiiléskép szempontjából meg]latźľozó teľiiletként jelöli ki
a) a 3. sz. melléklet l. pontjábarl rész|etesen meghatźtrozott töľténeti megujuló karakteľű

területet,
b) a 3. sz. melléklet2. pontjában részletesen meghatźttozott lakótelep karakteľíĺ teriiletet,
c) a 3. sz. melléklet 3. pontjában részletesen meghatźrozotttelepszeriĺ kaľakteľíi teľiiletet,
d) a 3. sz. melléklet 4. pontjában részletesen meghatźrozottátalakuló karakterĹi teriiletet,
e) a 3. sz. melléklet 5. pontjában részletesen meghatłíĺozott modern kaľakteríi teriiletet.

3e. $
A 38. $ a) bekezdésben megllatźttozott teľületľe vonatkozó szabályok:
a) A 25 méteľ utcai front szélességet meg nem haladó telkek esetében kötelező a zźĺ;tsorű, de

nem záĺtltdvaros fttiriĺlépÍtett udvaľos) beépítési mód.
b) Új építnény építése vagy meglévő építmđny áta|akitasa esetén, ha a 25 méter utcai front

szélességet meg nem haladó telken álló építményhez nem hĺzfallal csatlakozik a hátsó
szomszédos teleken álló építmény,köte|ező azártsorű, de nem zźľrlldvaros beépítési mód.

c) Amennýben a zértsortl beépítésíí teľĹileteken azltca szélessége 15m-nél keskenyebb, és a
25mutcai front szélességet eléľő telkek esetén a homlokzat hátľaléptetése tervezett, abban
az esetben aháúra|éptetés mértéke legalább a homlokzat |l3 hosszát kell, elérje azutca

J,ł
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|égfér-arényanak javitźtsa éĺdekében. A hátľatéptetést úgy kell megoldani, hogy az
utcafronton csatlakozó telelĺtratarok mentén takaratlan tťizfalne alakuljon ki.

40.$
(l) Védett éľték esetén, ha a kerítés is védelem a|att á||, a felújítas sorĺín kĺitelező az eredetí

állapot helyľeál lítĺísa.
(2) Játszóterek kerítésén annak miĺködésére és elnevezésére vonatkozó tajékoztatas

elhelyeżrető.

41. $
A 38. $ b) pontjában meghataľozott teľĹileten

a) azűszótelkes beépítési módú lakóépületek esetén a telek be nem építettrésze kĺizteľiilet
módjára használt terĹiletként alakítandó ki, melyen a gyalogosforgalom biztosítĺísa
kötelező,

b) intézményi funkciójri építmény esetén kerítés építése kötelező.

42. S
A 38. $ c) pontjában meghatĺíľozott teriileten az építmények legmagasabb pontja :

a) a3. sz. melléklet 3.l. pontjában meghatĺáľozott terĹileteken a csatlakozó kt'ztertileti jarda
vonalától szátmítvaa 15 métert nem haladhatja meg,

b) a 3. sz. melléklet 3.2.,3.3., 3.8. pontjában meghatfuozott teľiiletęken a csatlakozó
közteľiileti jar da vonalátó l szálmitv a a 20 mé1'r;rt nem haladhatj a me g,

c) a 3. sz. melléklet3.4. pontjában meghatarozott területeken a csatlakozó ktizeruleti jaĺda
vonalától szálmitlłaa 10 méten nem haladhatja meg,

d) a 3. sz. melléklet 3.7. és 3.9. pontjában megllatározott teľületeken a csatlakozó
közteľĹileti jaľda vonalától számitva a 23 mélrfinem haladh atja meg.

43. $
A 38.$-ban megJlatźrozott területeken elhelyezésre kerĹilő kioszkok esetében a22.$ előírásait
kell alkalmazni.

44. $
A 38.$.ban meg]latźtrozott teľiileteken létesítendő teraszokľa és közteriileti kitelepedésekre a
23.$ e|íłírásait kell a|ka|mani.

L2. A telepůĺ|ésképi szempontból meghatáľozó teľületre vonatkoző egĺedi építészeti
ktivetelmények

4s. $
A 38. $ a) bekezdésben meghatározott teriiletre vonatkozó szabályok:
(1) A településkép védelme érdekében az építméĺyen az építési tevékenységgel éľintett

építnény tetőfedő anyagaként bármely anyagból késziilt hullĺĺmlemez' cserepes lemez,
bifumenes zsindely aka|mazása nem me gengedett.

(2) Ahéjazat cseréje esetén azegésztetőfelületen csak egyféle anyagú fedés alkalmazható.
(3) 

^z 
építľnény homlokzatainak minden részlete eredeti formájában taľtandó meg. Az

építmények homlokzatait érintő átalakításoknál, illetőleg a meglévő építmények teljes köríi
vagy rész|eges felújít.ĺsánźih'lzarő|ag az eredeti teľveknek, vagy a bizonyíthatóan eredeti
megvalósult állapotnak megfelelő kialakítĺís megengedett.

I'
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(4) Az (1) bekezdésben nem említett teľiiletekena) épíünény homlokzatának ľészleges átszínezése
aa) csak a homlokzat teljes szélességében és
ab) az építmény vízszintes tagolásaho zigazodvaés
ac) az építméyv eređeti vagy jelenl egi sňnezésével haľm oniza|őszínnel

megengedeťt,
b) az építmény homlokataÍIak vagy ahomlokzat egy részének helyreállíĹĺsara során ahomlokzat részleges átszínezéśére vonatko ző e|őirásokat kell alkalmazni.(5) Az építmények utcai hom|okzatának síkján hőszigetelés alkalmazĺsa megengedett,azonban az eredeti homlokzati struktura és díšzítőel.."l. vtsszaa||ítasa kötelező.(6) Az epítlnény nyílász,árőinak felrijítísa vagy cs"rep esetén meg kell taľtani a nyí|aszźnő

a) beépítési síkját
b) osztłísát
c) színét.

(7) Kirakatpoľtĺál felújítłísa soriĺn egy épüIeten belül csak azonos nyílásosztású portiálsz erkezeta|ka|mazhatő.
(8) A kirakatportálok felújítĺísa esetén- azok kivilágit^aÍő| kötelező gondoskodni, azonban

."i|!Pd,:,káprazast okoző vagy futó fényu vnagitć,uo*o",e, nem alkalm azhatő.Keľiilnikell a hideg fénytĺ megvilágítĺást is.
(9) Hangsúlyos tetőfelépí.tmény (pl. toľony) létesítése csak az eredeti állapot visszaállítrísávalmegengedett, amelyet koľabeli fotóval, képp e|, vagy terwel kell igazolni.(l0) Tetősíkból kiugró új tetőfelépítmény tiłuľĺteä csak az egesZtetőre késziilt egységest'eľv ďapj an megengedett.
(1l) Uj parapet-konvektoľ, klímaberendezés utcai homĺokzaton töľténő elhelyezése nemmegengedett. KÍiltéÍi egység nélkĹili klímaberendezés elhelyezése esetén annak sze||őzőnyílása épület homlokzat diszét nem roncsolhatja; a takańrács színe nem lehet eltérő ahomlokzat színétőI.
(|2) Av, építľnényen csak a látvaÍĘĄ nem érintő antenną hírközlési egység elhelyezésemegengedett.

46. $
A 38.$ a)-e)bekezdésben meghatfuozott területekľe a 29.$ rendelkezé seiazirĺínyadóak.

47.5
A beépítetlen telkek az 5 évesbeépítési kötelezettség idejére vonatkozó hasznosítĺísára a 30.$rendelkezései az irĺányadóak

ilĄ fejezet. A felszínĺ eneľgiaelláÚásĺ és elektľonikus hírkłizlésĺ sajátosépítményet műtárryak elhelyezésének szabálvai

48. $
A kerĹilet e|tátasát biaosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátosépítmények, műtĺárgyak elhelyezésére elsősor-ban alkalmas teriiletek: a 3. sz. melléklet 4.pontjában megllatározott átalakuló kaľakteľĺĺ teriiletek.

4e. $
Nem helyezłretők el a keľĹilet et|átasát biztosító felszíni eneľgiaellátrísi és elektľonikushírközlési sajátos építmények , mtitźtgyak az a|ábbit.'iĺ"t"Ĺ",,'



a) az |. és 2. sz. mellékletben meghatźrozott keľületi terĹileti és egyedi védelem a|att á|lő
terĹileteken,

b) a 3. sz. mellék]et l., 2., 3., 5. pontjában megielölt településképi szempontból
meghatlĺrozó terĹileteken.

s0. $
(l) Burkolat felújÍtas soľĺín atźicás fedlapokat térkővel kell burkolni, úgy, hogy a fedlapon

található kövek.mintája a kömyező buľkolat kiosztlísát kövesse, akoá"měĹ es fugĺĺk a
fedlapokon is folyamatosak legyenek. A térkő elemek tálcába va|ő rcgzítése minden
esetben sziikséges.

Q)Koz1eríilet felujííísa soriĺn az egyesközmíivek védőtĺívols ágátfigye|embe véve elsősorban
egyesített közmiĺ nyomvonalat kell létesíteni.

(3) Kĺĺaeľulet felújítĺísok sorĺín a tľanszformátoľállomásokat, ahá|őzati berendezéseket, az
elektromos elosztószekrényeket, a kcĺzterĺiĺeti energiapontokat (rend enłény elosztók)
elsősorban ft'ld ďatti kivitelben kell telepíteni.

(4) KtizterĹilet felújíüĺsok sorĺán a |égvězetékeket ęlsősorban Ítild alatti kivitelben kell
telepíteni.

V x.ejezeÚ. Reklámhoľdozĺĺkľa és eryéb műszakĺ beľendezésekľe vonatkoző
telepĺilésképĺ ktivetelmények

13. A keľĺiletĺ teľületĺ Yagr egFedi védelemmel éľintett területľe vagr elemľe vonatkozó
telepĺilésképi követelmények

sl.$
Reklĺímbęrendezéseken a|ka|mazott' illetve iinállóan kialakított feliratok betĺi mérete a 8.
száműmellékletben foglalt tab|azatszeľinti méreteket nem haladhatjĺák meg:

s2.$
(1) Reklámberendezés nem létesíthető egészségľe kĺĺros, káprazastokozó kivitelben.
(2) Tilos olyan fényreklĺámot alkalmazni, amelý egyfolytĺíban villódzik.
(3) Tilos olyan fényreklĺímot alkalmazni, amely aigĺtelis klje|zőjéna futó fenyľeklĺám állandó

jelleggel egyfolytríban váltakozik.
(4) Nem létesíthető olyan fényreklrám, amely a megkiilönböztetí; fenyjelzéseket haszrráló

gépjĺáľmiĺvek fényével (kék, kék-vörös, sárga), .'ála-int kozlekedési Lĺmprák fenyeivel
(vörös, sráľgą zöld) megegyezo színű.

(5) A homlokzati síkkal párhuzamos fenyreklám a poľtálon belül, a homlokzati síkľa
merőleges, poľkĺlon kívĺil, a ftildszint feletti oszópĺíľkany alatthe|yezhető el.

s3. $
(1) Lakóépület homlokzatĺín 6 méter feletti magasságban reklámbeľendezés nem helyezľlető

el.
AzépitményektetćĘýkőnyvfelett fényľektĺím, reklĺímberendezés nem helyezłrető el.
Az építmény ablaktalan t:fufa|ánplakát nem helyezhető el.
Az ijná|lő vi|ágitő.betíĺkkď megvalósuló ľeklámbeľendezés, cégér kialakítĺísĺínál a
kábeleket a falon belĺil kell vezetni.

U.| 9pítmeny építésénél, meglévő építmény áta|akitásánáI, funkció véůtźtsźná|,homlokzati
fe|t$ítäsanáI az intézmények, szewezetek cégéreinek, l'i'a"totauláinak méretét és
elhelyezését a homlokzattď egyĹitt kelt reklrím elheiyezési koncepcióterv alapjĺín
kialakítani. Utólagosan cégét vagy hirdetőtábla a mźn kialakitott homlokzat

(2)
(3)
(4)

(5)

łiln{(l 
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aľchitekturáját figyelembe véye. e koncepciótervnek megfelelően településképi
bejelentési eljarásban adott engedély biľtokáb ai hetyezhető csak el.

(6) 
^z 

építmény homlokzatfua szere|t árnyékoló ponyván, ponyva előtetőn a cégfeliraton
kívül reklám megielenítése nem megengedeff. Ě feiirat reklámcélú felületként béleszímít
a homlokzaton megi elenő összes reklámfeltiletbe.

(7) Reklámbeľendezés még részben sem takaľhatja azépítmény, építményegyüttes nyíIźszaró
szerkezetét,parkányät, korlátját, és egyéb meghatźltozd epĺtesżeti ele.mél

(8) Epítmények közeľtiletről látható ftildszinti homlokźatainak legfeljebb a |s%-an
helyezhető el reklámberendezés. A sámítasnál a falsíkra merőleges ěegäľek és cégt.ĺblfü
méretét figyelmen kíviil kell hagyni.

(9) A reklámnak tarta|mazria kell a reklámelhelyezésľe vonatkozó településlrepi igazo|ás
szźtmát.

s4. $
Közteľületi bútoron reklám elhelyezése a céglogó kivételével nem megengedett.

5.5. $
Uj utcabútor csak acé| szerkezetíĺ kivitelben készülhet, oldalait víztisztźn áútetsző üveg vagy
plexi lapok ďkothatjak, amelyeken takaľásként tejüveg matrica vagy folia helyezhető el.

s6. $
Információs és más célú berendezés a 21.$ (6) és a 40. $ Q)bekezđésben meghatározottak
kivételével keľítésen nem helyezhető el.

s7. $
(|) 

^z 
égéstermék homlokzatra történő kivezetése csak jogszabálynak megfelelő kémény

hiányában mĘ1aki .sziikségességből, a homlokzatkéizessel megfelelőň <ĺsszeh*goít
műszaki megoldiíssal és homlo|r,zatdisz roncsolása nelnil .ng.dĺ.tő meg. A miĺszaki
megoldás megfelelőségének igazo1lása sziikséges.

(2) Klímabeľendezés és klíma-berendezések kĺiltéri egysége
a) védett építményen és védelemmel érintett közteriiletľől látható homlokzaton nem

helyezhető el,
b) nem védett építményeken csak az épitmény megielenéséhez illeszkedve, köaerĹiletľől

nem láthatóan (tákartan), a homlokzat síkjában helyeżrető el és a kondennłiz
elvezetéséľől megfelelően gondoskodni kell, az kozteruletre vagy szomszéđ telekre
nem folyhat át;

c) új építményeĺ 9sak a vĺárosképhez illeszkedvą az építmény részeként, a megfelelő
elhelyezés, kialakítĺás építési engedélyezési teľven való bemutatásával, 

-annak

lehetőségének biĺosítĺísával he|yezhető el; utólag csak településképi bejelentési
elj arĺĺs lefolytatását kcivetően helyezhető el.

(3) I,20 méteľnél nlgyobb źúm&őjii paĺabolaantenna, műholdvevő, illefue távközlési,
adatatviteli berendezés kĹiltéri egysége, híľ- és adattovábbító berendezés és kábelei védętt
építményen sem az utcai sem a belső homlokzaton' sem alépcsőhazban nem helyezhetők
el.

(4) Gépészeti berendezések elhelyezése az építmények tetején csak takaľt aÍ|' ?7. építményhez
illeszkedő módon megengedett.

)1r,
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14. A telepůilésképĺ szempontbĺól meghatározől teľiiletľe vonatkozó telepĺitésképi
ktivetelmények

s8. $

Ą.ls.s a)-e) pontjában meghatźrozot|területeken a településkép védelme éľđekében az 48-
57.$ rendelkezései azirźnyadők, azza| az eltéréssel, hogý az L2ó méternél nagyobb átmérőjiĺ
paľabolaantenna, műholdvevő, illetve távközlési, adatawiteli berendezés kiilté; egysége, hřľ-és adattovábbító berendezés és kábelei nem védett építmény közterüIetről látható
homlokzatĺín csak takartan helyeżretők el, kábeleik a homlől*,utoi és a lépcsőházban nem
helyeżretők el.

15. Kiiztis szabályok a telepĺiléskép szempontjábót meghatáľoző és a kerületi teľĺileti
vary eryedĺ védelemmel érĺntett teľüleÚľe vary elemre vonatkozóan

se. $
Az egyes reklámbeľendezések elhelyezése az atábbiakszerint történhet:

?) Citylight poszter klzańIagutcabútoron helyezhető el.
b) Videófal nem helyezhető el.
c) Rek]ámzász|ő közteruleten nem helyezhető el.
d) Jardaľeklrĺm közterületen nem helyezhető el.
e) Kirakatmatľica elhelyezése tömör, teljesen át|źúhatat|an módon csak a kirakatpoľtál

maximum 25Yo- ában megengedett.
Đ Kioszk oldalainak tegfeljebb 7s%.anlehęt reklĺímot elhelyezni.
g) A portálok közötti falfelületen, vá||akozĺĺsonként ldb felíró-tóbla he|yezhető e|,

melynek mérete nem haladhatja meg az |,0 mz.t.
h) A homlokzati síkkal paľhuzamosfényreklóm a poľtálon beltil elhelyezhetł;, azonban a

homlokzati síkra merőleges fenyreklám nem megengedett.
Đ Az építményhomlokzat részét kýrező kĺralratportĺźIok, nyí|asz.arők üvegezéséľe

kívülről vagy lelülről elhelyezett fóliadekoráció, reklám méľóte nem haladhu:6u *"g
az adott poľtrálfelület méretének 50%-át úgy, hogy ezek köaerületi jardaszinttől mért
legmagasabb pontja 150cm leh9t' ,tmennyĺuén az iizlethelyiséiek funkciójából
adódóan szfüséges a közteľiilet felől a beláthatóság kor|átozáśa, ňatt/tejtiv"g 

"folĺu

a|ka|mazása megengedett a kirakatpoľtĺál teljes felületen, azonban az ezeÍ"ih"ly:."é,,.
keľiilő reklám mérete a poľtálfe|u|et 50%o-át nem haladhatja meg, úgn hogy ezek
közterĹileti jĺáľdaszinttől méľt legmagasabb pontja 150cm lehót.j) Utcai homlokzaton új, nem éqítési 

"ng.aely 
köteles kiralrąnitin l<lzárő|ag

funkcióváltó teriileten létesíthető, abban az eietben, ha az új kirakatvitľin elhelyezésě
iłánt benyijtott kérelem melléklete szerinti reklám elhelyezési koncepcióteľvet
(M:1:50) a helyi építészeti-miĺszaki teľvtanács a telepiilésképi bejelentési eljáľlás
keretében támoqa.tja. Egy építési tomb utcaszakaszonkénti homlokzatafua |<lzáiő|ag
azonos típusri kirakafuitrin helyezhető el. Kirakatvitľinnel rendelkező építméný
homlokzat felújítása esetén, az utcai homlokzaton lévő használaton kí\Ąili
kirakatvitľineket, az ezze| ellentétes tervtanácsi vélemény hianyában e1 kell tĺívolítani.k) Megállító táblaköztertiletęn nem helyezłrető el.l) ReklámJigura, reklámalalrzaŕ közteriileten nem helyezhető el.

Ju
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m) Reklómmolin9 csak valamely esemény, rendezvény meghirdetésére, ideiglenesen
helyezhető el. A molinó a rendezvényt megelőzó 2 hřten belül helyežľreto kĺ
legkorábban és a ľendezvényt követő első munkanapon el kell távolítani.
Reklĺĺľnmolinó elhelyezése csak közmiĺvelődési célú hiľdet|oszlopon és infoľmációs
vagy más célú beľendezésen megengeđett. Rendeltetésmód váltás ésetén (tulajdonos.,
tizemeltető- és arculat váltás esetére nem vonatkozik), a szolgźitatást hirdető
reklámmolinó 6 hónapig helyezhető e| azérintett tizlethelyiśég poľtáljän beliil.

60. $
Cégér létesítése csak teleptilésképi bejelentési eljárrás lefolytatását ktivetően megengedett.

61. $
(l) Vállalkozásonként 1 db, több utcaszakaszt éťrntő helyiség esetén vállalkozasonként és

utcaszakaszonként 1 db cégér, cég!áh|a' cégfelirat és címtĺĺblá helyezlrető el.
Q) Cégérek homlokzatonként

a) az e|he|yezési magasság,
b) abettiĺngyság és
c) aszínvi|Ę
tekintetében egymáshoz illeszkedően alakítandók ki, figyelembe véve az építmény
homlokzati kialakítasát.

(3) A fal síkjara 
-merőlegesen 

elhelyezett cégse|zés, a gyalogos közlekedési űrszelvény
rendeltetésszer(i InsnÉiatat nem akađa|yozhatja, J-gyalogosok közlekedését nem
zavaĺhatja"biztonságát nem veszélyeztetheti. Elhelyezésđa ftildszinti osztóparkĺĺny alatt,
de minimum 2,50 méteres magasságban megengedett.

(4) Falsíkka| pźtrhuzaĺrlosan cégielzés elhelyezése ńegengedett a poľtálon beltil, valamint a
poľtĺílon kívĺil, a fiildszinti osztópaľkany alatt, dđ legľeryeuu 6 méteres magasságban, a
homlokzattagozataihozésarényaihozilleszkedően.

(5) A cégielzéseken alkalmazott betíĺk maximális méretének kialakítrísa a 8. mellékletben
foglaltak szeľint megengedett.

(6) Totemoszlop közteriileten nem helyezhető el.
(7) Cégzászló homlokzaton történő elhelyezése nem megengedett.

62. S.

(l) Epítési védőhóIón ľeklĺímberendezés, ĺem helyezhető el, csak az építmény végleges
homlokzati rajza ábtázo|hatő. A védőhálón a kivite|ezó és az építtető neve eś cegĺogó3a
elhelyezhető, melynek mérete a}mz-tnem haladhatja meg.

@ Az épitési reklámháló meg:łi|ágitasa esetén a vi|agftas fenyerősség e a fényszenrlyező
hatĺást nem érheti el.

(3) Utcai telekhatáron ál1ó keľítésen reklámhordozó, reklám, hiľdetés, kiállít.ísi taľgy nem
helyezhető el.

63. $
Az 59-62.$.ban meghataľozott reklĺímok és rekliĺmhordozók k'lzań;1ag mfüödő
vállalkozĺáshoz kapcsolódóan helyezhetők el.

IE



vI. Fejezet - A telepůiléskép-védelmi tájékoztatás és szakmaĺ konzultáció

64.$
(l) A szakmai konzultáció irĺĺnti, az 5. sz. melléklet szerinti kérelmet az illetékes szervezeti

egységhez kell eljuttatni személyesen vagy elektronikus úton.
(2) A kérelemnek tarta|mazsia kell:

a) a Kérelmező nevét'
b) a Kéľelmező e|érhetőségét,
c) az énnteľt ingatlan cimét, he|yr ajzi szźlmát,
d) az építési tevékenység jellegét.

(3) Amennyiben az építési tevékenység új beépítés, a tervezett funkciót is jelezni kell a
kérelemben.

6s. $
(l) 

^z 
építtető köteles szakmai konzultációt kérni a keriileti Fiiépitésztő|,ha
a) az építkezés helye településkepi szempontból meghaĺározó területen vagy
b) kerĹileti védett területen talĺílható és
c) a teĺvezett építési tevékenység a lakóépítmény egyszeril bejelentéséről szóló
koľmányľendelet hatrily a a|á tartozik.

Q) 
^ 

konzulĹícióról késziilt emlékeztętőt a keriileti főépítész nyilvríntaľtasba vesá és 15
napon belül eljuttatja a Kérelmezőnek.

VII. Fejezet - A településképi véleményezési eljáľás

16. A telepĺilésképĺ véleményezési etjárás alkalmazási kiiľe

66. $
Teleptilésképi véleményezési eljĺáľást kell lefolytatni

a) rij épiilet építésére,
b) meglévő épiilet bővítése, telepiilésképet érintő áta|akjtasaĺa

inínyuló építési tevékenység esetén az épitéEugyi és építésfelĹigyeleti hatósági eljĺírásokról és
ellenőrzésekről, valamint az épitésügyi hatósagi szo|galtaĹísról szóló koňĺínyrendeletben
meghatźnozott, építési, összevont vagy fennmaradási engedé|yezési eljarásokat mégelőzően.

67.$
A polgármesteľ a véleményét a 66. $ a)-b) pontjában felsorolt esetekben a helyi építészeti-
mÍiszaki tervtanács szakmai álláspontja a|apjanalakítja ki.

68. $
(l) A k&elmező (építtető) az 5. sz. mellékletben meghatĺírozott kérelmet nyujt be az illetékes

szervezeti egységhez.
Q) 

^ 
kéľelem benyújtasĺĺra a helyi építészeti-műszaki teľvtanács létrehozásáľól és működési

rendjéről szóló önkoľmĺányzati rendelet 1. fiiggelékében meghatiírozott teľvtanácsi
iiléseket megelőző hatodik napon tigyfelfogadási iáőben van lehető-ség.

(3) A településképi véleményezési etjĺáĺáshoz beadott építészeti-mťiszaki dokumentĺációnak a
6. szźlmű melléklet szeľinti munkaľészeket kell engedélyezési teľv léptékben tarta|mazsia.

(4) Nem megfelelő taľtalmú tervdokumentació e'eié'' a polgríľmestei hiĺĺnypótlási felhívást
ktild a kérelmezőnek a kérelem beadásától szálmított3 *p* beliil.

(5) Amennyiben a hiĺánypótlrĺsi felsző|itźtsban szereplő hatĺáridőig a kérelm ező ahianypótlást
nem teljesíti, kéľelme elutasításľa kerĹil.

J,ł
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6e. $
(1) A településképi véleményezési e|jatás lefolytatísa és azépítészeti-mĺiszaki dokumentació

értékelése sonán a településképben harrnonikusan megjellnő, váľoskép.i n"- zavaró, az
épített és természeti köľnyezethez illeszkedő és un''ul. előnyĺisebb ńegielenését segítő
megoldási szempontokat kell érvényesíteni.

(2) A településképi véleményezési e|jatźs lefolytatísa során vizsgáůlĺ szÍikséges, hogy a
véleményezésre benffitott épitészeti-mtĺszaki tervdokumentació tarta|ma megfelel-e a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

(3) A telepĺilésképi véleményezési eljánĺs részletes vizsgátatiszempontjai:
a) a tervezett beépítés megfelelően figyelembe řeszi-e a ńataýos településrendezési

eszközök előÍrasait,
b) nem korláto7xÄ-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benap ozását,

illefue k'llátasát.
teljesítĹe a műemléki- és helý védettségiĺ területek, építmények esetében az
értékvédelemmel kapcsolatos előírásokat és elvarásokat.
a homlokzat tago|ásL a nyí|ászźrők kiosztása cisszhangban van-e az építmény
rendeltetéséveléshaszná|atźnaksajátosságaival,
a homlokzat színezésę utcaképi szempontból megfelelő-e,
a rendeltetéssel összefüggő reklám. és információs berendezések elhelyezése,
kialakítĺĺsa a helyi előírĺísoknak megfelel.e 

'a gépészeti berendezések és azok tntozékainakvrárosképi megielenése megfelelő.e'
a tetőzet kialakítĺása megfelelően illeszkedik a ktirnyeiet adottságaihoz, jősegÍtĹe az
építmény vĺírosképi szempontból előnyĺĺsebb megj ellnését,
meglévő építmény bővítése esetén a homlokzatot is érintő felújítás, źta|akitás,
emeletľáépítés illeszkedik.e az adott építmény struktúráj źůloz, valamint a meglévő
utcaképbe.

70.$
A 6. szálmű mellékletben felsoľoltakat a meglévő állapot és atervezett á||apotvonatkoaísában
is éľtelemszeríienbe kell adni.

71.$
q) A teleptilésképi véleményezési eljárás során kiadott vélemény 6 hónapig éľvényes.
Q) ĺz (1) bekezdés szerinti hatĺáľidőn belül, ha a Kéľelmező němindítjä äl az enged é|yezési

eljarást, akkor a telepiilésképi véleményezésieljáĺást újra le kell folýtatni.

Wil. Fejezet _A telepiilésképi bejelentésÍ eljdrds

17. A te|epĺilésképĺ bejelentésĺ eljáľás a||ła|mazőlsi kiire

72. S
Településképi bejelentési eljĺárást kell lefolytatĺĺ az a|ábbi építésügyi hatósági engedélyhez
nem kötött építési tevékenység megkezdése előtt:1. Epítmény Ąakitásą felújítĺása' helyreállítása, korszeľĹĺsítése, homlokzatĺának

megvźůtonatása' kivéve' záttsorűvagy ikres beépítésii építmény esetén, ha e tevékenységek
a csatlakozó építmény a|apozásźú vagy tartós zerkezetétis érintik.

2. . Meglévő épíünény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyi!ászarő cseréje, a
homlokzatfelület színezése, a homlokzat feltiletkęzésének megviltőnatása.

3. Az épület homlokzatrához i|lesztett előtető, véđőtető, eľnyőszerkezet építése' meglévő
. *lĺjít'ą helyreállítasa, áta|akítása, koľszeľíĺsítése, bovĺtese, m egváttonatÄsa.
4.Epületbenazöná|lőrendeltetésiegységekszźmźnakvá|tonatása.

c)

d)

e)

Í)

s)
h)

u
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5. A 9. pont e) alpontjában foglďtak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó
rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az épitésí tevékenység után sem
hďadja meg a nettó 20,0 m2 alapteriĺletet.

6. Nem emberi taľtózkodasra szolgáló építmény építése, źÍa|akitźsa' felújítlísa, valamint
bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység utan sem haladja meg a nettó 100 m3
téľfogatot és 4,5 m geľincmagasságot.

7. Önálló ľeklámtató építrrény élítése, meglévő felújításą helyreállítasą áta|akitźsa,
korszenĺsítése, bővítése, megv áitoztatása.

8. Park, jźttszőtér, sportpálya megfelelőségi igazo|éssal - vagy z}|3.jrilius l-je utrĺn gyártott
szerkezetek esetében teljesítrnénynyi|atkozatta| - rendelkező műtárgyainat epĺtesel egyéb
építési tevékenység végzése.

9. Megfelelőség-igazolással . vagy 20|3. július l-je utĺĺn gyĺártott szerkezetęk esetében
teljesítménynyi|atkozatta| - rendelkező építményszeľkezetiĺ és legfeljebb l80 napig
fennálló
a) rendezvényeket kiszolglíló szinpad, szĘadi tető, lelátó, mutatvĺĺnyos, szóľakozt1tő,

vendéglátó, keľeskedelmi' valamint előadĺás tartásźraszolgáló építmény,
b) kiál|ítési vagy elsősegélyt nyujtó építmény,
c) |evegővel felfujt vagy feszített fedések (sátorszeľkezetek),
építése.

l0. Telek utcai frontjan keľítés építése, meglévő felújíĹása, helyľeállítasa, áLta|akitáľ;a,
korszeľíĺsítése, bővítése.

1l. Napenergia-kollektot, sze|Iőz(i-, klímabeľendezés, ĺĺru. és pénzautomata építményen vagy
építményben való elhelyezése.

73. $
Településképi bejelentési eljrárast kell lefolytaĺri az utcabútorok kĺĺzerĹileten töľténő
elhelyezése esetén.

$
Teleptilésképi bejelentési eljarást kell lefolytatni a közteľiiletről |áthatő módon
elhelyezendő cégéľekkel, cégfeliratolĺkal és ľeklámhordozókkal kapcsolatban, ftiggetleniil
azok megi elenítésének formáj ától és módj ától.

Q) 
^z 

(l) bekezdés szerinti eljarást kell lefolytatlll amĺĺr elhelyezett cégérek' cégfeliratok és
ľeklámhordozők átalakitasa, módosításą cseréje, felújítása vagy barmilyen egyéb módon
történő megvźitoztatźsa esetén, ide éľtvę a megszűnt vállalkozrís által elheýezett és el
nem bontott reklĺĺmok és ľeklĺímhordozók eltĺívolítasát is.

(3) Kivételt képez az (|)-Q) alő|:
a) a nemzeti és az egyházi tinnepekkel kapcsolatos figura, makett, tinnepi szimbólum

elhelyezése, és a homlokzat,kiľakattiveg iinnepekkel kapcsolatos díszítése;
b) avá|asztétsi kampĺíny időszakban avá,Iasnással kapcsolatos hirdetések elhelyezése.

7s. $
(1) Településképi bejelentési eljarrást kell lefolytatni a meglévő építĺnénynek,

építményrésznek, i'nálló ľendeltetési egységnek az eľedeti ľendeltetéstől eltérő
haszná|atźůloz, így kiilönösen

a) nem lakás céljĺĺľaszo|gá|ő helyiség lakĺís célúvá történő,
b) lakás cé|jaru szo|gálő helyiség nem lakĺás célúvá tĺiľténő,
c) lakás cé|jźraszolgáiő helyiség szállashely.szo|gá|tatás célúvá tiiľténő
rendęltetés v źltoztatása esetén.

Q) 
^hasznáiatvźltonatásanak 

feltéte|e aztĄhasná|aftavaló alkalmasság ígazo|ása.

74.
(1)

/)t,/ I
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(3) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghataľozott esetekben a rendel tetés vźůtoztatas feltételeannak igazo|ása, hogy a társasház szervezeti és mrĺködé si szabá|yzita a rendeltetés
módosítíst megengedi.

76. $
Településképi bejelentési eljáľást kell lefolyt atru az építési telkek 30. $ és 47. $ -ában
meghataro zottak szerinti ideiglenes hasznosítása esetén.

77. S
Abban az esetben, amennyiben a 72.$ 3., 5., 6.,7. és 9., l0. pont szerinti tevékenységfolytatĺásara, és a 7^3. s., 74. $-ban felsoroítak. elhelyezésére kĺizertileten kerül sor, aköaerület.haszná|ati hozzájarulas csak a- településkepi bejelentési 

"lj*á" lefolytatĺását
követően, a bejelentés fudomísulvételét taĺta|mazőIntźrozatalapján adható meg.

18. A településképĺ bejelentésĺ eljárás ľészletes szabályaĺ

78. $
(1) 

+. telepiilésképi bejelentési eljĺírás a kérelmezt5 á|ta| a polgĺírmesteľnek címzett, azilletékes szervezeti.ęgységhez benyújtott, 4. száműmellékleí szäľinti bejelentesre indul.
Q) e, kérelmező és az illetékes szęrvezeti egység ak&e|męzíive| egyeztetett módon írásban,

szóban, íľásbelinek nem minősíthető éleľt'ooĺt.us úton taĺ-Ĺapcsolatot tĺájéko ztatás
cé|jábő|.

7e. $
A beadott dokumenüíció1ak, a bejelentés targyĺának megfelelőe n a 7. száműmelléklet szerinti
munkarészęket kell tarta|maznia.

$

^ ?2. $ 2. pontjában meghaĺározott esetekben a teleptilésképi illeszkedést teľvtanácsivjlem!ryľll kell igazolni, amely a műszaki leínás részei<ént ffituoao u".Az (1) bekezdés szerinti esetben, a tęrvtaĺńcsi véleméný megléte a teleptilésképi
bejelentési eljĺírás megindítĺásanak feltétele.

(3) A 72, s 5.,9. pontban és a 73.$-ban meghatĺározott esetben közterüle ti elhelyezés esetén _a közmiĺszolgáltatókkal dokumentĺíĺtan egyerteĺrott he|yszínrajz és iotómontázs issztikséges.

81.$
(l) A településképi bejelentési eljarĺás lefolytatrísa és az építészeti-míĺszaki dokumentáció

éľtékelése sorĺín a teleptilésképben.esztétikusan megielônő, varosképet nem zavarő, az
épített és természeti köľnyezethez illeszkedő, és annň előnyĺisebb *ägi"l.ne.ét segítő, amagasabb szinhĺ és a helý előírásokat figyelembe vevő javaslatokat kjítemogatĺ.

(2) Részletes vizsgálati szempontok:
a) a benyújtott dokumentáció megfelel-e a 7. sziímú mellékletben megllatfuozott

taľtalomnak,
b) a tervezett megoldás léptékében, arányaiban megfelelően illeszkedik--e a kialakult

települ ésszeľkezetbe,
c) atervezett megoldĺís nem łAvatJa-e a köľnyezetébenlevő épületek, építmények, utcák,

teľek, rendeltetésszeľíi és biztonságos használható ságźú,d) atervezettmegoldĺás haľmonikusan illeszkedik-e a řornyezetébe, figyelembe veszi-e aköľnyező beépítés sajátosságait, _-eJ -.-

80.
(1)

Q)

,;,
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e) a ľendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel-e az eredeti építmény funkcionális,
szerkezeti rendszerének és a gazdaságos megvalósítas kĺivetelményeinek,

fl a tewęzett megoldás kielégítĹe a kerületi építészeti értékek védelmével kapcsolatos
építészeti esztétikai elvarásokat,

Đ a tervezett megoldás megielenésével, színezéséve|, méreteivel nem okoz-e zavart a
történeti jelentőségÍĺ, mtiemléki- és keriileti védett területek és építmények
vonatkoziĺsában' valamint a varos kiemelt jelentőségÍi közterületei felőli láfuanybarl"

h) amennyiben az énntettközteriiletre készült közteľĹilet-alakítási terv, akkor a benyújtott
tervdokumentáció annak figyelembe vételével készült-e.

82. $
A teleptilésképi bejelentési eljaľás során hozott hatósági hatarorattal szemben írásban, a
Képviselő-testĹilethez cimzett, az illetékes szervezeti egységhez benyujtott fellebbezést lehet
előterjeszteni a döntés kézhezlléte|étő| számított 15 napon beltil.

83. $
Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljĺáľas és
szo|géitatas ríltalános szabá|yairől szóló törvény előírásait kell figyelembe venni.

Ix. ľ'ejezet _A telepíilésképí kiitelezés

19. A telepĺilésképi követelmények megszegésének esetei és a jogktivetkezményeĺ

84. $
Teleptilésképi követelmény megszegésének minősül a 72-76.$-ban felsorolt bejelentési
kötelezettség
a) elmulasztiĺsa'
b) alapján lefolytatott eljarásban hozott hatósági hatátozat rendelkezésétől eltérő

végrehajtĺísą
c) alapján lefolytatott eljrĺľásban hozott hatósági hatfuozatvégre nem hajtasa.

8s. $
A polgríľmester hatósźryihatálrozatban kötelezést bocsát ki, amelyben azingatlan fulajdonosát
az épitmény, építményľészfe|tljítasara, áta|akitásfuavagy elbontĺísiíľa kĺitelezheti, ha

a) u ingatlan fulajdonosa a rendeletben előírt kötelezettség ellenéľe elmulasztja a
telepiilésképi eljárás kezdemény ezését,

b) azingatlan fulajdonosa _ a bejelentés feltétellel vagy anélkiĺl töľténő tudomásul vétele
ellenéľe _ ahatźttozatban foglaltakkal ellentétesenvégzi azépítésitevékenységet,

c) az ingatlan fulajdonosa a hatósági hatfuozatban foglalt tiltrĺs ellenére a teteptiléskepi
követelmény megséľtéséve| végzi a tevékenységet.

86. $
A telepiilésképi kötelezettség megszegésą vagy a telepiilésképi kötelezésben foglaltak végre
nem hajtasa esetén a polgíľmester önkormźnyzati teleptilésképi bírságot szab ki, amelynet
ĺisszege

a) teleptilésképi bejelentési kötelezettség elmulasztásaesetén legalább l00.000, legfeljebb
1.000.000 forint,

b) a polgĺĺrmester tiltlísa ellenére végzetttevékenység esetén legalább 100.000, legfeljebb
1.000.000 forint,

c) a bejelentési dokumentĺációban foglaltaktól eltéľő tevékenység folýatas a esetén az
eltéľés méľtékétől fiiggően |egalább 100.000, legfeljebb 1.000.000 forint,

Ą,l
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d) telepiilésképi kcitelezésben foglaltak végľe nem hajtlísa esetén legalább 100.000,
legfeljebb 1.000.000 foľint.

87. $
Az cinkoľmźnyzati telepiilésképi bírság kiszabasa sorĺĺn a hatóság méľlegeli kül<inösen:

a) a jogsértéssel okozott hátľanyt, ideéľtve a hátrtny megelőzésével, elhárítasával,
helyreĺállításával kapcsolatban felmeľült költségeket, illefue a jogsértéssel elért előny
mértékét,

b) a j o gséľtéss el okozott hátr ány vis szafordíth atő ságát,
c) a j ogséľtéssel érintettek körének nagy ságát,
d) a j ogséľtő állapot iđíĺtaÍtamáLt,
e) a jogsértő magatntás ismétlődését és gyakoľiságát,
f) a jogsértést elkĺjvető etjĺíľást segítő, egyĹittmúkti dő magatartását,
g) ajogsértést elkövető gazdasagi srilyát.

20. 
^ 

telepÍilésképi kłitelezésÍ eljáľás szabályaÍ

88. $
A telepiilésképi kötelezési eljarĺás hivatalból vagy kéľelemľe indul.

8e. $
(1) A polgáľmester a településképi bejelentési eljaľĺásban hozott hatósági Intároz-at

végrehajtasának ellenłhzése soriĺn az ész|eléstől számított 15 napon belül megindítja a
teleptilési kötelezési eljrárást.

Q) 
^z 

illetékes szeĺvezeti egység az eljźxás megindítasátő| számitott 8 napon belül éľtesíti az
ingatlan fulajdonosát az e|jarásmegindítasaról és felhívja ný|atkozattéielľe.

e0. $
(1) A településképi kötelezési eljĺírást bármely teľmészetes, jogi személy vagy jogi

személyiség nélkiili taľsaság az illetékes szewezeti egységJrlez írrĺsban ueíyujtott
beadványban kérheti.

Q) 
^kérelemben 

meg kell jelölni
a) a kéľelmezónevét, cégnevét, lakcímét, székhelyét
b) a bejelent és tźtgyát képez(5 tevékenység megnevezését
c) a bejelentéstngyátképező tevékenység címét természetben vagy he|yrajziszánmď.

(3) Az illetékes szervezeti egység 15 napon belül értesíti az ngat|an tdájdónosát az e|jźrás
megindítrĺsrárólésfelhívjanyilatkozattételre.

(4) 
^ziigyintézési 

hatrĺridő 2| nap.

et. $
A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett önkoľmányzati telepiĺlésképi bírság adók módjĺíľa
behaj tandó könarl.ozź.snak mi nőstil.

X Fejezet. Zárő rendelkezések

21. IJatáiyba léptető ľendelkezések

e2. s
Jelenrendelet 20|7. október 1. napjĺán |éphata|yba.

0/ Jw



22. Hatáilyon kívůĺl he|y ező ľendelkezések

e3. $
(1) Jelen rendelet hatalyba lépésével egyidejtĺleg hatá|yát veszti Budapest Fővĺíľos VIII.

kerĹilet Józsefuiírosi oĺkoľmĺĺnyzat Képviselő-testtĺletének a Józsefuiíros helyi építészeti
örökségének védelméről szóló 52/2ot1. (DĹl9.) önkoľmanyzati rendelete és az
építésiiggyel összeftiggő egyes helyi önkormányzati hatósági eljáľások részletes
szabá|yafuől szóló 5120|3. (II.10.) önkormányzatĺ renaelete, a rekliímok,
reklĺímberenđezések és cégérek elhelyezésének szabályaiĺól szoto śs/z013. CxII.zg.i
önkormĺínyzati ľendelete.

(2) Jelen ľendelet hatá|yba lépésével egyidejÍĺleg hatá|yát veszti Budapest Fővaľos VIII.keľiilet Józsefuĺárosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének * onkoľmĺĺnyzat
fulajdonában álló^tires !e|kek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologběrlet
bérbeadásának feltételeiről szóló 59/20||. CxI.07.) 

-onkormrányzati 
rendeĺet (a

továbbiakban: RendeleĐ 1. $ (l) bekezdésben az,,és azegyéb dologbérletre (óriasplakát,
falraszerelt kirakat, neontiíbla, reklámüíbla)'' szövegńsz,-á Rendelet 3. $ 3. pontjä, és a
Rendelet 3. $ 8. pontjában ,,az egyéb dolog bérletěkľe (óriásplakát, fa|řaszerc|ĺ 

-ruiatat,

neontábla, reklámüíbla)'' szcivegľész.

Budapest, 2017. szeptember

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgĺírmester

\<ď)
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1. sziĺmú melléklet a .../20t7. (Ix.07.) széműĺinkormanyzati rendelethez

KeľüIetĺ teriileti védelemmel érĺntett építészeti ôľłikség jegzéke

1 ) A Palotanegyed egészteľĹilete, kiilön<isen

1. Gutenberg tér
2. Kľudy Gyula utca
3. Lőľinc pap tér
4. Mikszáth tér
5. Rĺĺkóczi út
6. Reviczky utca
7. Szabó Ervin t&térfa|átalkotó épiiletek

2 ) A Népszíĺhaznegyed egésztertilete, kiilönösen

l. Rakóczi rit
2. N épszíriláa ltca térfa|źú alkotó épiiletek

3.) A Kerepesdĺĺlő teriiletén

1. A Baľoss tér 2-l0. sz.'
2. a Keľepesi út l-7. sz.,
3. a Mosonyi utca 6.-8. sz., és az|-9 sz..
4. a Fiumeitlt2.-|6. sz. a|attiépiiletek

4.) A Rákó czi tér térfalźft alkotó épiiletek

6.) Horváth Mihály tér térfalátalkotó épületek

7.) Baross utca2.-118. sz., valamint azt.-89. sz. alattiépületek

8.) Ullői tlt2-82. sz. alattiépületek

9.) József körut páros és príľatlan oldalĺín aterfalatalkotó épületek

#
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CSERE 2. számu melléklet a ...120|7 . (IX.07.) szźlmű önkormĺányzati rendelethez

Kerĺileti egyedĺ védelemmel éľĺntett öľökség jegyzéke

1. Palotanegted

A. vÉpnrľ ÉpÜrBrBr

hľsz utcanév. há.zszálm építtet(Í építész építés éve

36773 Baross u. 41. - Máľia u. 36. Fellneľ Sándor és neie Pickleľ 1895

36776 Baross t.43. Molnĺáľ Sandor Fodor Gvula 1909

36518 Bródy S. u' 30b.
Schomann Antal és
neie SteieerPĺőza Schomann Antal 1898

36472
Gyulai Pálu. 16. _

Kőfarasó u. 6.
HalleľNáthán Fodor Gyula 1907-1908

36415 Fľöhlich Albin Pfann és Gaal r895-1896

36692 Iőzsef |rĺt.37-39. _ Kis Salétromu. I.
_ Rökk Sz. u. 8-10.

Amon József Amon József 1897-1898

3678r JózsefkÍ. 63. _ Csepreehy u. 6. Farkas odön Korb és Gierel 1897-1899

36607 Krudv Gv. u. 6. Berczik Aľpád Hoflrauser Elek 1893-r894

36716 Kľudv Gv. u. 9' Bukovits Dezső Sándor Pfannl József 1911

36668 Krudyu. 12. _INĺ.źľĺau.24. Heyek KálÍnĺánné
Hoepfrier Guido
Gvörsvi Géza

r909

36670 KruđvGv. u. 16-18. Festetics Leoné eľófnő Zevĺer Gvula 1906

36661 Mária u. 8. Klauschek Feľenc Amon József r87l

3ő576/2
Mikszáth tér 1. _ Szentkiĺályi u. 39.
Reviczkv u. 8.

baró Révay Simon és
neie Tainav Ilona

Benkó Kaľoly 1869

34903
Német u. 13. _
Józsefu. 16-18.

Polgar Karoly és Kiss
Ferenc

Svarcz Jenő és
Hoľváth Antal l91l

36530 Puskin u. 20. Rubin Adolf Maver Péter 1892

36ss4 Rákóczi út 9. _ Puskin u. 1 Keleti Gwla Wawra és Pfeiffer 1891

,jr,l
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36s09 Rákóczi út 19. - Szentkiľálvi u. 2 Jahn József Kallina Mór 1905

36s06 Rrákóczi tÍ25. _ Vas u. 1. Péchv Anđomé Klinser József 1902

36679 Rökk Sz. u.7.
Eulenberg Salamon és
neie

,l r895

36420 Scheiber S. u. 2. - Somogyi B. u. 26. ,l Kolbenheyer
Ferenc

r876-1877

36462 Somosvi B. u. 7. Jellinek Fńsves Fodor Gvula 1903-1904

3646s Somosyi B. u. 13-15 1891 kdrül

36422 Somosyi 8.1.22. Kosztka Antal ? 1891

3651 r Szentkiľálvi u. 6. Hulitius János Jahn József r897

36s40 Szentkirálvi u. 7. ? ? 1890 körül

36765 Üuoĺ ĺt zo. Savtory Frigyes, ooĺĺn
és Emília Wagner János l880 kdľü|

36s04 Vas u. 5. Dľ Deutsch Ienác ifi. Bobula János 1910

36498 Vas u. 17. _ Szentkiľálvi u. 14.

Dr. Pajor
Yízgyőgyntézet és
Szanatóńum Rt.

Dr. Hültl Dezső 1907

B. vÉopľľ TELEPÜLÉsxÉp

hrsz utcanév. hánszám

Gutenbeľs téľ

36657 Gutenbere tér 3. _ RĺilĺJ< Szilráľd u. 1. - lV,dánau 2a

36468 Somosyi B. u .21. - Kőfarasó u. 14.

Kľúdv Gvula utca

3660s Kľudv Gv. u. 2.

367t3 Krudv Gv. u. 3.

36606 KrudvGv. u.4.

36714 Krudv Gv. u. 5.

Lő



367t5 KrudvGy. u.7.

36608 Krudv Gv. u. 8. _ Horĺánszkv u.27

36641 Krudv Gv. u. 10. _ Horĺánszka.26

36669 Krudv Gv. u. 14.

36699 KľudvGy.u.15.

36698 KrudvGv. u. 17

36671 KľudvGy. u.20. _Rókk Sz.a.23

Lőľinc nap téľ

36717 Kľudv Gv. u. 11

36718 Lőrinc pap tér 3. _Mźnau.27 
,

Mikszáth tér

36603 Mikszáth tér 2. _ Szentkirálvi u. 38b

36712 Mikszáth tér 4. _ Krudv Gv. u. l

36728 Mikszáth tér 5.

36729 Szentkirálü u. 40. _ Mikszáth tér ó

Rákóczĺ út

36s47 Rakóczi út 1 1. _ Puskin u' 2.

36s4s Rrákóczi út 15'

36544 Rákóczi ít1-7. _Szentkiĺálvi u. la

36507 Rĺĺkóczi ltlt23.

36437/2 Rfüóczi tltŻ7a_ Vas u' 2a

3643718 Rákóczi tftz7b

36436 Rríkóczi tLt29, _ Gvulai Pál u. 1. _ Stáhlv u. 4

36437/9 Vas u. 2b

36437/13 Vas u. 2c

fi
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Reviczkv utca

36575 Reviczkvu.4.

36737 Reviczlrvu.5.

36736 Reviczkv u. 7

3673s Reviczkvu.9.

36734 Reviczkv u. 11. _ Szentkiľályi u. 4l

Szabĺó Ervĺn téľ

36s69 Baross u. 4.

36570 Baross u. 6.

3657r Baľoss u. 8.

36572/l Baľoss u. 10. _ otoacsiĺa u. 5

36748/2 Üllői ĺt 2-4. _ Baross u. 1

36749 Ullői út 6. - Baross u. 3.

C. vÉppľľ ÉpÜrBľnÉsz

hľsz utcanév. házszám védett épiiletľész építés éve

36755 Baross u. 15. homlokzat 1875 könit

36649 Mária u. 11 homlokzat 1880 köľül

36536 Szentkirálvi u. 13. homlokzat r893

36590 Szentkiľálvi u.23. homlokzat 1909

36s99 Szentkiľálvi l.32b homlokzat l880 könil



Népszínház negled

vÉpnľr ÉpÜrBľBr

hľsz utcanév, házszám építtető építész építés éve

34725 Alfttldi u. 16-18. Bp. szfőv.
? Rainer Karoly,
Wälder Gvula

r909-1910

34614 Berzsenvi utca 3. Radocza János Jamniczlry Lajos r883-1884

34673 Kiss József utca |7 ' Feketeházy Jĺános I 898-1900

34754 Kun utca 7. 1890 kdľiil

34746 Kunutca 11. Polacsek Félix 1898

34678 Népszínhĺíz utca2}. Hiľschler Imre I9l4-r915

35066 Népszínház utca37. Goldberger Áľmin
Lĺiffler Sándor és

Béla
1910-191 I

34749 Népszínhráz utca 40. Szenes Mór
Porgesz Józsefés
Sugłáľ Izsó

r907

3474s Népszínház utca 42-44.
Meinbĺick (Heinbach?)
Jakab

1896

34744 Népszínház ltca 46. Vrándoľ Jakab Bíró Gyula 1910

34627 Rĺákóczi ttt6I' Magyar Altalános
Ingatlanbank Rt.

YágőLász|ő 1926-r927

34626 Rákóczi tlt63. Weinľéb és Spiegel Spiegel Fľigyes r896-1897

34612 Rákóczi tft7l. Kohn Schossberger

Teréz
Lederer Gusztáv 1888

34740 Teleki tér 23. Krecsráný KálÍnĺán 1897

:ł
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B. VEDETTTELEPULESKEP

hrsz utcanév. bá.zszám

Rákóczi lit

346s9 Rákóczi tlt4I.

34644 Rakóczi tú43.

34644 Rakóczi tú45.

3464r Rakóczi út 51.

34640 Rákóczi út 53.

34639 Rakóczi út 55.

34628 Rákóczi út 59.

3462s Rákóczi út 65.

346rr Rákóczi tú 69.

34613 Rrákóczi tlt73.

3460r Rĺákóczi {tt75.

Népszínház utca

3467slr Népszínház utca 12.

34675t2 Népszínház utca |4.

34676 Népszínhríz utca 16.

34677 Népszínhĺíz utca 18.

3468r Népszínház utcaZ4.

34682 Népszínház utca26.

34683 Népszínház ltca29.

34774 Népszínház utca 30.

34773 Népszínház utca3Z.

3z



34772 Népszínház utca34.

34771 Népszínhĺáz utca 36.

34764 Népszínház utca 38.

C. vÉoBľrÉpurnľnÉsz

hľsz utcanév, házszám védett épületľész építés éve

34669 Bezerédiutca9. épület utcai traktusa 1896-1898

34620/1 Kenyéľmező utca 8. épület utcai ffaktusa

34689 Kiss József utca 16. épület utcai traktusa r891-1892

34723 Kun utca 2. épület utcai traktusa 1939-1941

34609 Rakóczi tLt67. épület utcai traktusa 1888

34687 Szilágyi utca 3. épület utcai tľaktusa 1850

ł,ł
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3. Csarnok negted

vÉpprľ ÉpÜrprBrA.

hrsz utcanévo hánszám építtető építész építés éve

3s022 Auróra utca 16. Géczy János Géczv Jĺános T9IT-1912

34870 Bacsó Béla u. 3 1 . _ Rákóc zi tér 9 . Steiner Jakab
Svarcz Jenő és

Horváth Antal
L9rr-1912

3s249 Baross utca74. Korb Flóńs Korb Flóńs 1910-191 I

35250 Baross utca76. Fľied Zsigmond 1895

352st Baross utca 78. Fľeiberger Sámuel Klinger József 1898

34988 Bérkocsis utca 31. _ Fecske u. 13. Pál L. Leó Pál L. Leó 1909

34982/10
Déri Miksa utca 8-10. _ Fecske
utca25-29.

Budapest VIII. Déľi
Miksa utca 8. szám

,,Térsashźn
Résztulajdonosainak
Szövetkezete''

Gvárfas Antal 1911

35226 Józsefutca 3.

Amagyarorszáęi
Munkások Rokkant
és Nyugdíj Intézete

Kauser Gvula 1904-1905

35223 Józsefutca 9. Jobbágyi Béla 1900

34901 Jőzsefutca 12.
BudapestiElső
Baptista Hitktizség

Cseh Sĺándor t912

34947 József utca 26-28. _Yigutca 38.

Magyar KiÍálý
Honvéd Kerületi
Parancsnokság

Babocsay
Hennann

I 898-1 899

34972 Józsefutca 36. Gonda Mĺárk Fodor Gyula 1910

35520 Koszoru úca25-27. Wellisch Aľnold Wellisch Alfréd 1905

35265 Magdolna utca6la.
moóri Glattfelder
Jakab

ifi. Holtzspach
Nĺándor

1910

35t62
Mátyás tér 4. _Tavaszmező u.

22/b.

Dr'Yźryó Lajos és

Balassa Zsigmond
Lĺiffler Sandoľ és

Uiffler Béla
I9T2

Jr(
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349Í5 Német utca 14. _ Jőzsef utca}}.
Budapest
Székesfőváros
Tanácsa

Szilvási Pál I 896

34786 Népszínház u.25. _ Fecske u. l YágőLźsz|ő
YágőLźszIő
Vágó József

1909

34900 Rakóczi tér 4-5.
Budapest
Székesfiőváros
Tanácsa

Páľtos Gyula 1909-191 I

34907 Rakóczi tér 6. _ Német utca l-3. Szabó Jenő Szabó Jenő r9t2

34869 Rĺákóczi tér 10.
botfai Hiĺvös József
kiľálý tanácsos

Siviľsky Antal 1897

34895 Salétrom utca 6. Sauer Aľmin Porgesz József 1912

34893 Salétrom utca 10. Szabó János Szabó Janos 1896

35243
Tavaszmező utca 1. _ Horváth
Mihálv tér 12'

Balázs Ernő Balĺĺzs Emő r903

35188 Tavaszmező utca 2. _orutca|2. Joó Lajos és Hlavay
György

Joó Lajos t90s

B. vÉoprľTELEPÜLÉsrÉp

hľsz utcanév, há.zszám

Vasas köz

35527/2-4 Baľoss utca 86. _ Magdolna u. l. _ Szí.lzu.4.

35527/r-3 Baľoss utca 88.

3ss21/2 Baľoss utca 90.

Népszínházutca

34820 Népszínház utca 17. _ Víe utca l

34799 Népszínház :utca}l'.

34784 Népszínház utca}7. _Aurórautca 1

34777 Népszínház utcaZ9. - Auróra utcaZ, Ja
bí



Rákóczĺ téľ

34898 Rákóczi tér 2. _ Salétrom utcaZ/a.

34899 Rákóczi tér 3.

34868 Rakóczí tér 1l

Hoľváth Mihálv téľ

3s240 HoľváthMihálytér 10.

35241 HorváthMihálytér 11.

35190 Horváth Mihálv tér |3.

35191 Horváth Mihálv tér 14.

35194 Hoľváth Mihálv tét 16.

C. VEDETT EPULETRESZ

hľsz utcanév, házszám védett épületľész építés éve

35027 Auróra utca 8. utcai homlokzat I 898

35026 Auróľa utca 10. utcai homlokzat 1898

34847 Bacsó Béla utca 1l utcai homlokzat 189s

35253 Baross lÍca82. utcai épiiletszźtmy r897

35254 Baross utca 84. _ Szílz utca l l utcai homlokzat 1897

3s034
Déľi Miksa utca 18. _

Nagt Fuvarosu.9.
utcai homlokzat 1910

35202 József utca 31. _ oľ utca 1 be l ső hom l ok,zat, |épc sőhźzak 1907

34973 Józsefutca 38. _ Fecske u. 47 . utcai homlok.zat és |épcsőház 1898

34897/1,2 Salétrom utca 2/b., 2l c. utcai homlokzat r933

34827 Víg utca 15.

utcai h oml o kzat, fó|ép c sőház,

korlátok (lépcsőhrŁi és

fiiggőfolyosói)
1915

fl

ďv
Ą,r
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4. Corvin negłed

A. vÉpnľľÉpÜrnľBr

hľsz utcanév, há.zszám építtető építész építés éve

35235
Baross utca 63-67.- Vajdahunyad
utca2/a.- Kis Stáció utca 6-10.

Siviĺszky Antal ,l 1897-1899

36209 Bókav János utca 54.

Budapest

Székesf<ĺváros

Tanácsa

Koľb Flóris és

Giergl Ká|nan
1909

35574 Futó utca 13.
Lehoczlry János

építőmester

Lehoczky János

építőmester
1911

35559 Hock János u 3. Dr. Kmety Károly
Pőltz Antal
építőmester

1900

35541 Hock János u. 8. ZźkőELeméľ Boszrucker Lajos 19L2

3s630 Kisfaludy utca7. ,l ,l 1870

35656 Kisfaludyutca 19. Péterfff Lajos Schoditsch Lajos 1910

35657 Kisfaludv utca2L Baľtoss oszkár Dudás Kálman 1910

35616 Kisfaludy utca24.
Grundmann Rezső
lakatosmesteľ és

neje

LászIő testvérek 19rt-r2

35583 Kis Stáció utca 9.

Beľkes Kátmrán

lakatosmesteľ és

neje

Kauser Gvula 1898

35587 Kis Stáció utca 11
Beréný Ignác és

Lengyel
Beréný Ignác

építőmesteľ
t91r-r9r2

35691 Nap utca 29. Szepessy Sandor Schweiger Gyula 1900

36381 Práter úca 1l-|7.
Budapest

Székesfĺíváros
Tanácsa

,l r892-r893

3s663 Práteľutca 16.
Szeleczky Nepumuk
János

Szeleczlĺy E.
Lajos és ?

Építőmesterek
1 898-l 899

3ĺ



35666
Pľáter utca2DlB.-
Vajdahunyadutca29.

Markovits Máľton Csemegi József 1909

3s69s Práter utca 28. GrĹinfeld Jakab
orbán Jenő
miĺépítész

1911

3632s Práter úca29lB.
Friedmann Faľkas
és neje Ravics
Gizella

Varsa Pál
muépítész

r914

3s709
Prátetutca34. -

Nagt Templomutcal.0.
Hlavay Kálmán és

Szilágý Ákos
Hlavay Kálmán
és Szilágyi Ákos

1911

36227 Práterutca 51.

Rehbergeľ Mór és

neje Keszler
Johaĺrna

Kiss Géza
műépítész

1910

3622s Práteľ utca 55. Schönwald Karolina
Széll Imre

míiépítész
1915

36274
Üll0i ĺt 66/A._
Nagt Templomutca3í.

Thék Endre féle
Részvénýársaság

Gńoni Antal
miĺépítész

1906

3627211
Üll0ĺ ĺt 66/C.-

Leonardo da Vici utca 47.

Thék Endre fele
Részvénýársaság

Vass József
épitész

1905

35597 Vajdahunyađ utca 15. Maľót Gyula ? 1908

3s596 Vajdahunyad utca 17. Mengl Feľenc Mengl Ferenc 1,932

3s668/r Vajdahunyad ttca27. Mengl Ferenc Mengl Ferenc r933

B. vÉoprr TELEPÜLÉsrÉp

hľsz utcanév. házszám

Horváth Mihálv téľ

35550 Horváth Mihály tér 2. _ Futó utca 2.

35549 Horváth Mihály téľ 3.

35547 Horváth Mihály téľ 5.

3553 I Baross utca75.

35532 Baľoss utca77.



C. VEDETTEPULETRESZ

hľsz utcanévo hrázszám védett épületrész
építés

éve

35232
Baross utca 59.-

Harminckettesek teľe 5. -

Kis Stációutca2.
utcai homlokzat 1893

36235/l Bókay János utca 48. utcai ho mlokzat, |épc sőház r932

36212 Bókay János utca 52. utcai homlokzat, |épcsőház
1900

körtil

35633
Haľminckettesek tere 4.-

Kisfaludv utca 1.
utcai homlokzat 1895

35612 Kisfaludvutca 16. utcai homlokzat 1889

35604
Kis Stáció utca 5.-

Vajđahunyad utca lib.
utcai homlokzat

1880-as

évek

36257
Leonardo da Vinci utca42.-
Tömő utca |2,

utcai homlokzat 1897-98

36276/5
Leonardo da Vinci utca43.-
Tömő utca |/C.

utcai homlokzat 1932

36276/4 Leonardo đa Vinci utca43lł.- utcai homlokzat r932

3ss90 Vajdahunyad utca14. utcai homlokzat
I 875

köľĹil

fr

łu
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3 . szźtmű melléklet a . . . l 20 |7 . (Ix. 07.) számú önkormány zati r ende|ethez

A telepÍiléskép szempontjából meghatározó terĺilet lehatárolása

1. A rendelet 38. $ a) pontjában a történeti megújuló kaľakteríí, a telęüléskép szempontjából
meghatér ozó terület lehatarolás a.

1.l. Népszíllhźzutcaparatlan oldalán lévő tömbsor _ Józsęf kdrut paros oldalan lévő tĺimbsor
_ Rakóczi tér tömbsora _ Baľoss utca 56-118. _ Kálvĺáriatér _ Baľoss utca |20-128. -

Dobozi utca _ Teleki tér 1-10. áItalhatźrolt terület
|.2. Jőzsefkörut 52-86. _ Baross utca 59-89. _ Harminckettesek tere 1-5. _ Leonaľdo da

Vinci utca Ilb-7. - Nap utca38-42. _ Nagy Templom utca 1-9. _ Pľáter utca9-35. źital
hatarolt terület

1.3. Baross utca 105-107-109. sz. alatti telkek
|. .Prźter utca37-39, Nagy Templom utca |2lb sz. a|atti telkek
1.5. Práter utca 51-55. Bókay Jĺínos u. 4-32. sz. a|attí telkek
1.6. Práter utca 59.77.. Illés vtca}-|4. - Kálvríria tér 3-15. _ Baross lltca I2I-|35. _ Oĺczy tét

t-6, orczy út 1-9. ,25.45 _ Diószegi Sámuel utca 18-54. _ Korĺáný Sandor utca 4-30, -

Illés utca |6-40 _ Illés utca|5-23, T<imő utca56.64 _ Füvészkęľt utca2.6/b _ Jźmrljn
utca piáľos oldala, Szigony utca 1 6- 1 6 l a á|ta| hataľolt teriilet

1.7. Tömő ltca3|-37. sz. a|atti telkek
l.8. Tömő utca l |-25 _ Balassa utca Lla. 11 _ Apáthy Istvan utca paľos oldala, Bókay u. 54-

56. sz. alatti telkek
1 .9 Tĺjmő utca 28.3 0. _ Szigony utca 3 1 -3 3. sz. a|atti telkek
1.10. Bókay Jĺános utca48.52. sz. a|atti telkek
1.l l. Tĺimő utca|6-20. sz. a|atti telkek
l.l2. Tömő úca2-72. _ Tömő utca 3-5 _ Leonaĺdo da Vinci utca 44-52. 43la.45. _ Tömő

úca |la.l/c. álta| hatĺíľolt terület

2. A renđelet 38. $ b) pontjában a lakótelep karakteľĹi, a telęĺiléskép szempontjából
meghatĺĺro ző teralet lehatĺárolása.

2.I.Prźtter utca paros oldala a 38-tól _ Illés utca 1-13. _ Baross utca 1 I|-|19.,51-103 _

Leonardo daVinci ltca4-6. - Nap utca35-4I. _NagyTemplom utca}-8. źůtalhatźroIt
terület

2.2.Tomőutca32-54. _Füvészkeľt utca7._Jázminutcapiíľatlan oldala_ Szigonyutca 18-

22. éůta| hatĺáľolt tertilet
2.3,Tomő úca25.29. sz. a|atti telkek
2.4. Orczy itt ll-23. sz. alatti telkek
2.5. Stróbl Alajos utca 9-15. - Széz;adosi|t 75-41. _Tisztes ltca2.28/b. . osztáIy utca páros

oldala źita| hatérolt teľület.

,},ł
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3. A rendelet 38. $ c) pontjában telepszeríi kaľaktenĺ, a településkép szempontjából
meslatér ozó terül et lehataľolása.

3.|. Orczy ilt8-42. - Vajda Péter utca pĺíľatlan oldala - villám utca24-26lb. ,I-29. _ Győrfff
Istvan utca 2-20. _ Rezső tér I 4-1 5., f2. _ E|ĺok utca 1 -9 .'2-1 0. által hatarolt terület

3.2. Kerepesitlt29lc.33 _Százados út 1-13. _ stľóblAlajos utca 16. źitalhatárolt terület

3.3. Hős utca 1 -3. _Strĺízsa utca _ Tisztęs utca _ Törökbecse utca á|tal hataľolt terület
3.4 Salgótarjáni utca _ Hungária körut _ ľĺÁv vasút źita|hatźrolt terület
3.5. Szorény utca2-4. sz. alatti telek
3.6. Vajda Péter utca _ Delej utca _ Bláthy ottó utca _ Golgota utca źtlrta| hatĺárolt terület
3.7. Hungariakörut |2-24le._38872ll-2|rsz._Századostltáitalhatráľoltterület
3.8. Törökbecse utca .Hős utca _ Stľĺázsa utca _ Stróbl Alajos utca által határolt teľület
3.9. Hungĺĺria k<irut 32-28 sz. a|atti telkek

4. A rendelet 38. $ d) pontjábanaz átalakuló karakterú, a településkép szempontjából
me ghatźtr o zó teľül et lehatarolása.

4.1. Keleti pályaudvar terĹilete: Verseny utca- Baross tér _Kerepesi út által hatarolt terület

 .2.Kerepesi út 11-|7. _ Asztalos Sandor utca_ Fiumei úti temető _ Keľepesi ilt|. á|ta|

hatarolt terület
4.3. Aszta|os Sĺándor utca _ Keľepesi ilt |9-27lc _ Salgótarjáni út. Törökbecse utca _ Stľóbl

Alajos utca l-3lc áIta|hattrolt terület
4.4. Hungrária körut 26-30. _ 38872l1-2hrsz. _ Szźzados út _ stróbl Alajos utca á|ta| hatáľolt

terü1et

4.5. volt Józsefrarosi pályaudvaĺ területe
4.6 Baľoss utca 132-|34. (villamosremíz)
4.7. vo|t Ganz-Máxag teľĹilet

4.8. Könyves Kálmán körut 62-76. sz. alattí telkek
4.9.Ülľrői út _ Könyves Kálmĺín körut _ Györfff Istvan út _ Bláthy ottó utca által határolt

terület

4. 10. Elnök utca 1 . (volt Május 1 . ruhagyĺĺr)

5. A renđelet 38. $ e) pontjában a modern karaktenĺ, a telęüléskę szempontjából
megllatźr ozó teľül et l ehataľo l ása.

5.1. Corvin sétanymenti tömbok
5.2. Kerepesi út 1. (Aľéna P|aza)
5.3. Hungĺáľia körut 40-44., - Keľepesi ,ttt35.43. éitalhatźrolt terĹilet

5.4 Szörény utca 1-3. sz. a|atti telkek
5.5. Ciprus lakótelep: Tisztes utca _ Szźzaďos út _ Ciprus utca - Töľökbecse ltca źita|
hatĺáľolt terület

5.6. Könwes Kálman körut 48-60. sz. a|atti telkek
n
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4. szźlmú mel l éklet a . . . l 20 I 7 . (IX. 0 7. ) szétmű önkormany zati r endelethez

A keľĺiletĺ éľtékvĺzsgálat ktitelező formanyomtatványa és tartalma

.........;.........
..ńe'ryed :

' ĺvĺ1ósresz .
ńesneíezése)

(Utcanév, házszÁm)

l

Döntés szőtma:

alaptérkép résdet az érintett ingat|an megielti|ésével

Eoítés éve:
Epíttető:

Tervezo:

Stílus:

Funkció:

Egyéb védelemmel
érintett
Itt lakott:

jellemző fotó

Leírás:

Védendők:

Helyreállítĺási
javaslat:

részletfotók
|ev éltźľĺ anyagok (fonásme gj elöléssel)

qL



5. számímelléklet a ...120|7. (Ix.07.) szátmű önkoľmĺányzati ľenđelethez

Telepĺilésképĺ eljáľások kéľelem foľmanyomtafr ánya

A folytatnÍ kívánt építési tevékenység

megneverese: ................

címe: (irsz).. ...(telepiiles)

('ücmfu) oázs-*.)....
(he|yrajzi szám):,,.

A Hetyĺ Epítészetĺ.MÍĺszaki Teľvtanács
Tĺĺtgĺďja+ is*! nem!
ln ig"u akkoľ a teĺv Ąitdja

Építśi / fennmaľadĺísi engedđyezéď t"* !
Konzultációs teľv |_l
HomlokzatfetrĺjításÍ teľv !
Kérjiik a meýlelő eljónźst ,,X"-szel jelölni.

rlv
\z

Kérjiik a nyomtatýdnyt oIvashatóan, nyomĺatott betűvel kittjlteni!

Településképi etjáľás típusa, amire a kérelem irányul:
szalłmđkonailüícĺó !
Telepiilésképi véleményezési eljáľás !
Telepĺilésképĺ bejelentésĺ eljĺńrás !
Kérjiłk a megfelelő eljóróst ,,X"-szel jeliilni.

Kérelmező adatai

Cégnév(havan):
,-l
Epíttető |-l Teľvezo |-l
Címe: irsz': tT]-|l Település:ttttl
(utcanfu):.....:.... ,.,....(hźzszÁm):.........

telefonszam:

e-mail:...



Településképi véleményezési eljáľás esetén

AzETDRamnmÍtó

TelepüIésképi bejelentési eljáľás esetén

A lclrelemhez a lgźrelmezőnek az alóbbi melléHeteket kell csatolnia a wnatlĺom jogÝrbąfułbanÍoglaltalqnkmegfelelően
(A csatolt mellékletet kerjük X-szel jelöln)

1. Mtíszaki leírás (telepítés és/vary épitészeti kialakítás éslvagy rendeltetésmódosít-rás
vonatkozásában)

2. he|yszinĺajz vagy ortofotó

3. a|aprajz (a sziikséges szintekről, M: 1:200)

4' azénntetthomlokzat felĺnérési ésszínezetttervezettrajza(min' M:l:200)

5. látvĺánvterv

Egĺéb:
A településképi bejelentési eljarás aJózsefvérosi onkormany zatPo|gármesteri Hivatal Varosépítészeti
hodájan (1082 Budapest, Baross u.63-67.,III. emelet 306. sz. helýség) nýjtható be.

A bejelentéshez papÍralapú dokumentációt vagy a dokumentáciőt tatalmazó digitźiis ađathordozőt
kell mellékelni (utóbbi esetben a dokumentáciő pďf vagyjpg fonnátum lehet).

2lOldal
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6. szárĺÍłmelléklet a ...l20I7. (IX.07.) szźmű ĺinkoľmiĺnyzati rendelethez

A településképĺ véleményezési eljárás megindításához beadandó építészeti.míĺszaki
dokumentácĺĺó mĺnĺmális tartalma

1) a|źńrő|ap atewezők megnevezésével, jogosultságuk megielölésével, elérhetőségükkel és
aláírásukkal,

2) építészeti miíszaki leírás
a ateljes ľendeltetésének |eirását,hasznos alaptertiletét,
b szabéiyozási terv és helyi építési szabáIyzatkivonata az ffintett telekľe vonatkozóan
c a telekľe, atervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt

p araméterek i gazo|ásźi,
d amennyibenatęrvezés szerzői jogi kérdéseket is fekvet, azeredetiteĺvezo

hozzźĄźra|óný|atkozatźú.
3) helyszínrajz hiteles állami ingatlan-nýlvantaľtási térképi adatbźnisből kiadott

térkepmásolat a|apj źn, amely tartalmazza:
a) azégfájje|o|ést,
b) a teľvezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - aziĺgatlanrlal közös hataľvonalú -

telkek ábrázo|ásźú,
c) a tervezéssel éľintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építméný,

valamint atęrvezętt építményt, méretaľányos źtbrźzo|ással (epítmények körvona|rajzźlt,
tetőidomok źlbrázolásával, rendeltetések megielölésével), a meglévő építmények
telekhatáľtól és egymástól való távolsági és épiiletmagassági méretét, valamint az
elbontĺísra keriilő vezetékek j eltilését,

d) a tervezéssel érintett telekkel közvetleniil szomszédos telkekęn valamenný épület
méretarányos körvonalrajzát, tetőidomait, továbbá a tervezéssel éľintett telek felőli
oldalkeľtben lévő ťold alatti és feletti építmények körvonalrajzźnakábrźno|ását,
rendeltetése megj elölését,

e) az epítmeny személy- és gękocsiforgalmĺáľa szolgáló be- és kijaľatok kiőztlthozvalrő
csatlakozását, valamint a gękocsik telken beltili elhelyezésének źlbrźnoIásźú,

Đ a +0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket,
g) a meglévő teľepviszonyokáfuazolásáta je|Iemző szintmagasságok értékeivel, 10

szźnaLéI<llál nagyobb lejtésű terület esetén az I m szintkiilĺinbséget źhtźz;o|ő
rétegvonalakJ<al,

h) a teľvezéssel érintett és a kĺizvetlentil szomszédos telkeken megtalálható növényzet
źbrźuo|ásźlt a növények fajté|źnak, méretének, állapotának j elölésével.

4) eltérő szintek alaprajzai
a) Abrazo|niés méretekkel kell ellátni:

1. az elmetszett és anézetirányźhaeső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket,
2. a beé:pitett berende zési tźn gy akat,
3. a nýlásokat,
4. az ábrázolt szintek szinwtůtźtsźtt és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési

ir źny át, mindkét végének szintmagas stlgát,
5. aszerkezeti dilatációk helyét,
6. a fiildszinti alaprajzon a csatlakoző véglegesen rendezet.terepet, az épi|et köriili

jáÍđźrt, az előlépcsőt és egyéb szerkezeteket,
7 . az égéstermék-elvezetőket.

b) Jelölni ke|I az északi iranyt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irźnyź./-.

c) Az azonos a|aprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai. a külĺjnböző
szintmagasságok egyértelmű jelĺllésével - a tervdokumentációban összevonhatóak.
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5) metszet a megéľtéshez szĹikséges sziíĺnban, de legalább két egymással szöget bezźtró
módon felvéve, amelyeken ábrázo|rukell és méretadatokkal ke1l ellátni:
a) az elmetszett, anézetirźnyábaeső látható, indokolt esetben anézetfuźnyába eső, de a

más szerkezetek áIta| takaľt szerkezeteket,
b) zźttsoríbeépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját,
c) az épitményhez csatlakozó, vég!'egesen rendezett teľęet és jaľdát.

6) homlokzati terv, azépitmény valamennyi jellemző ktilső nézeténekábrźao|ásával amelyek
tarta|mazzźk..
a) azépítmény külső megjelenését meghatáľozó homlokzati elemekęt, így különösen a

nýlásokat, rácsokat, korlátokat, reklám- és hiľdető-berendezéseket, antennfüat,
cégfabláIľ.at, esoviz- és légcsatornákat, égéstermék-e|vezetot, díszítőelemeket,
lépcsőket, valamint a terepszint a|atti vagy a terep á|ta| takar:t építményrészeket,

b) csatlakoző vég|eges terep, jźttda, tetőgerinc, tetőfelęítmény stb. szintmagasságźú,
c) az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét,
d) zźrtsorű, ikľes vagy oldalhataron á1ló beépítés esetén - a környezetbe illesztés

bemutatásara . a szomszédos épiiletek nézeteit.

7) komyezeti állapotadat

a) fotó, fotómonttns,

b) utcakép (axonometria, perspektíva, egyéb),

c) látviínyteľv,

d) kilátási.rźńźńási terv,

e) színterv,

Đ tömegvźz|at,
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