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Az építésügy átalakítását célzó intézkedések részeként az Országgyűlés a települések 

jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti 

környezet védelme, valamint az építési beruházások gyors és sikeres 

megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016.évi 

LXXIV. törvényt, amely 2016. július 23. lépett hatályba. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Településrendezési 

Kódex) határozza meg a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet 

részletes tartalmi elemeit, egyeztetésük és elfogadásuk szabályait.  

A Képviselő-testületnek – a fent említett törvénynek és a végrehajtási rendeleteknek 

megfelelően – 2017. október 1-ig kell megalkotnia a településképi rendeletet. 

 

Mi is az arculati kézikönyv?  

A Településképi Törvény vezette be új eszközként a Településképi Arculati 

Kézikönyvet, mely a településképi rendeletet megalapozó, alátámasztó munkarésze is 

egyben. 

Településképi Arculati Kézikönyv főbb jellemzői: 

• Nemcsak szakembereknek készül, elsősorban a lakosság, az építtetők 

tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. 

• A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, ábrák segítségével és 

mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással 

kapcsolatos elvárásait. 

• Feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek 

arculati jellemzőit és értékeit.  

• Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat 

alkalmazására.  

• Jó példák bemutatásával a kézikönyv segítséget nyújt majd az építtetők és 

építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek 

alakulhassanak ki. 

Elvárt igény, hogy ezen dokumentum széles körben prezentálható legyen. Az arculati 

kézikönyvet a települési önkormányzat normatív határozatként fogadja el és 

folyamatos elérhetőséget fog biztosítani digitális és nyomtatott formában egyaránt. 

 

Mi az a Településképi rendelet? 

A települési épített és természeti környezeti vizuális megjelenésének szabályozása 

érdekében a Kézikönyv alapján megfogalmazott, mindenki által betartandó 

önkormányzati rendelet. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett 



  

építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, 

tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, 

a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi 

és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a 

reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére 

és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat. 

 

Az eddigi önálló önkormányzati rendeletek, mint a:  

• helyi értékvédelem  

• reklám  

• településképi bejelentés  

• településképi véleményezés  

• településképi kötelezés  

• a helyi építési szabályzat településképvédelmi előírásai 

egy közös rendeletbe kerülnek összegyűjtve.  

 

Ruzsa Község Önkormányzata aktív részvételre hívja fel a lakosságot, 

érdekképviseletet, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, amelynek 

keretében a javaslatok, észrevételek megfogalmazásán túl várja a Település Arculati 

Kézikönyvhöz felhasználható „Jó példák” épületek, építészeti részletek (ajtók, 

ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, emléktáblák) kerítések, 

kertek, zöldfelületek kialakítása, reklámhordozók bemutatását, javaslatát a kísérő 

levélben megadott címre. 

 

Fotókat jpeg-ben is szívesen várunk, melyhez kérjük megjelölni, hogy pontosan hol 

készült a felvétel. 
 
 


