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2016. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről1

1 Kihirdetve: 2016. VI. 23.

Az Országgyu˝lés a magyarországi
települések jellegzetes és értékes arculatának
megóvása, kialakítása, az épített és a
természeti környezet egységes védelme,
egyben az építési beruházások gyors és sikeres
megvalósíthatósága érdekében a következo˝
törvényt alkotja:

1. A törvény célja és a településkép-védelem
elemei

1. § E törvény célja az építési beruházások
támogatása, egyúttal a hazai városok és
községek sajátos településképének védelme és
alakítása társadalmi bevonás és konszenzus
által, olyan módon, hogy

a) egy önkormányzati rendeletben
kerüljenek egyértelmu˝en megállapításra a
településkép védelmének elemei,

b) a településképi követelmények
alkalmazásának felelősségi viszonyai
egyértelmu˝en legyenek meghatározva.

c) az önkormányzat biztosítson szélesköru˝
tájékoztatást a településképi
követelményekro˝l, ezzel elősegítve a
településkép védelmének és alakításának
eredményes érvényesülését az építmények
tervezése és kivitelezése során.

2. § (1) A településkép védelme a település
vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve
hagyományt őrző építészeti arculatának és
szerkezetének - az építészeti, táji érték és az
örökségvédelem figyelembevételével történő -
megőrzését vagy kialakítását jelenti.

(2)2

2 Megállapította: 2017. évi XCIX. törvény 15. §. Hatályos: 2017. VIII. 31-to˝l.

 A települési önkormányzat, a főváros
esetében a kerületi önkormányzat, a fővárosi
önkormányzat által közvetlenül igazgatott
terület tekintetében a fővárosi önkormányzat
(a továbbiakban együtt: önkormányzat) a
településkép védelmét - a (2a) bekezdés
szerinti jogszabályok hatálya alá tartozó
terület kivételével - önkormányzati
rendeletben (a továbbiakban: településképi
rendelet)

a) településképi követelmények

meghatározásával,
b) településképi önkormányzati támogatási

és ösztönzo˝ rendszer alkalmazásával,
c) önkormányzati településkép-érvényesítési

eszközök szabályozásával,
jogszabályban meghatározott módon
biztosítja.

(2a)3

3 Beiktatta: 2017. évi XCIX. törvény 15. §. Hatályos: 2017. VIII. 31-to˝l.

 Törvény és felhatalmazása alapján
kiadott jogszabály egyedi településkép-
védelmet biztosíthat a kiemelt nemzeti
emlékhely és településkép-védelmi
környezetének területére, mint településképi
szempontból kiemelt jelentőségű területre.

(3)4

4 Módosította: 2016. évi CLXXIV. törvény 7. § a).

 A településképi követelmények az
épített környezet alakításáról és védelméro˝l
szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (a
továbbiakban: Étv.) a településrendezési
feladatok megvalósítását biztosító egyik
sajátos jogintézménye.

2. A településképi követelmények és azok
meghatározása

3. § (1) A településképi rendelet
a) az építési tevékenységgel érintett

építmények - ideértve a sajátos
építményfajtákat is - településképhez való
illeszkedését biztosító anyaghasználatára,
tömegformálására, homlokzati kialakítására és
a zöldfelületek kialakításának módjára,

b) a - településszerkezet, táji környezet,
településkarakter vagy egyéb helyi adottság
miatt - településképi szempontból
meghatározó területekre,

c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség
egyedi és területi védelmére, védetté
nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

d)5

5 Módosította: 2016. évi CLXXIV. törvény 7. § b).

 a reklámok, reklámhordozók, cégérek és
egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és
alkalmazására, illetve tilalmára
vonatkozó településképi követelményt
tartalmazhat.

(2) A településképi rendelet (1) bekezdés
szerinti településképi követelményeinek
részletes tartalmi kereteit - ideértve a helyi
építészeti örökség védelmének szakmai
szabályait is - kormányrendelet határozza meg.

4. § (1) A településképi rendelet szakmai
megalapozása érdekében településképi arculati
kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv)
készül.

(2) A kézikönyv a - települések természeti
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és épített környezete által meghatározott -
településképi jellemzők bemutatásának és
minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv
feltárja és ismerteti a településen belül jól
elkülönülő egyes településrészek arculati
jellemzőit és értékeit, és ennek
figyelembevételével szöveges és képi
megjelenítés formájában javaslatot tesz a
településképhez illeszkedő építészeti elemek
alkalmazására.

(3) A kézikönyv tartalmi elemeit
kormányrendelet határozza meg.

5. § (1) A kézikönyv és a településképi
rendelet az egy település által önállóan
foglalkoztatott települési főépítész vagy több
település által közösen foglalkoztatott térségi
főépítész (a továbbiakban együtt:
önkormányzati főépítész) közreműködésével
készül.

(2) A kézikönyv egyeztetése során a Magyar
Építész Kamara, a településképi rendelet
egyeztetése során az állami főépítészi
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal véleményét ki kell kérni. A
kézikönyv és a településképi rendelet
elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és
módosítására vonatkozó részletes szabályokat
a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3) A kézikönyv és a településképi rendelet
megalkotása során gondoskodni kell -
kormányrendeletben meghatározott módon - a
szélesköru˝ társadalmi bevonásról és a
nyilvánosság biztosításáról.

(4) Az építési tevékenység során a
településképi követelmények teljesítése az
építtető, a tervező és a kivitelező egyetemleges
felelőssége, tervező és kivitelező hiányában az
építtető felelőssége. A tervező mentesül az
egyetemleges felelősség alól, ha kétséget
kizáróan bizonyítja, hogy a kivitelezési
dokumentáció a településképi
követelményeket figyelembe vette. A
kivitelező mentesül az egyetemleges
felelősség alól, ha kétséget kizáróan
bizonyítja, hogy a részére átadott kivitelezési
dokumentációban foglaltak szerint járt el. Az
építtető mentesül az egyetemleges felelősség
alól, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a
felelősség a tervezőt vagy a kivitelezőt terheli.

6. § A világörökségi terület, valamint a
Világörökség Jegyzékbe javasolt várományos
terület esetében a világörökségi kezelési terv
településképi követelményeit a településképi
rendeletben megállapított településképi
követelményekto˝l függetlenül alkalmazni kell.

3. Önkormányzati támogatási és ösztönzo˝
rendszer

7. § Az önkormányzat a településképi
követelmények megvalósulása és ennek
részeként a helyi építészeti örökség megóvása
érdekében önkormányzati támogatási és
ösztönzo˝ rendszert vezethet be és alkalmazhat,
amelynek részletes tartalmát a településképi
rendelet határozza meg.

4. Az önkormányzati településkép-
érvényesítési eszközök

8. § (1) A településképi követelményeknek
az egyedi építési beruházásoknál való
alkalmazását - a hatósági eljárásoktól
független - önkormányzati településkép-
érvényesítési eszközök segítik elő.

(2) A településkép védelme érdekében
a) az önkormányzat tájékoztatást ad és

szakmai konzultációt biztosít a településképi
követelményekro˝l, ennek keretében javaslatot
tehet a településképi követelmények
érvényesítésének módjára,

b) az önkormányzat polgármestere
(főpolgármester) az építésügyi engedélyezési
eljárást megelőzően véleményt adhat a
jogszabályban meghatározott építésügyi
hatósági engedélykérelemhez (a továbbiakban:
településképi véleményezési eljárás),

c) az önkormányzat polgármestere
(főpolgármester) településképi bejelentési
eljárást folytathat le az építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a
szerinti egyszeru˝ bejelentéshez kötött építési
tevékenységnek sem minősülő építési
tevékenységek, reklámelhelyezések és
rendeltetésmódosítások tekintetében (a
továbbiakban: településképi bejelentési
eljárás),

d)1

1 Megállapította: 2016. évi CLXXIV. törvény 1. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 az önkormányzat polgármestere
(főpolgármester) településképi kötelezést
adhat ki és bírságot szabhat ki, ide nem értve a
reklámhordozók és reklámok jogellenes
elhelyezésével kapcsolatos, valamint a
településképi bírságot.

(3) A (2) bekezdés b)-d) pontjában szereplo˝
településkép-érvényesítési eszközök
alkalmazásának általános szabályait
kormányrendelet, részletes szabályait az egyes
önkormányzatok településképi rendelete
tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat polgármestere
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(főpolgármester) az építésügyi engedélyezési
eljárást megelőzően, településképi
véleményezési eljárásban - a megkeresés
beérkezéséto˝l számított 15 napon belül, a
településképi követelmények teljesítésével
kapcsolatban - véleményt adhat a 8. § (3)
bekezdése szerinti kormányrendeletben
meghatározott építésügyi hatósági
engedélykérelemhez.

(2) A fővárosi helyi építészeti értékvédelem
alá vont építmény, illetve a fővárosi
önkormányzat által közvetlenül igazgatott
területen lévő építmény esetében az (1)
bekezdésben meghatározott körben és módon
a (3)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint
a fővárosi önkormányzat főpolgármestere
adhat véleményt.

(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti
véleményének kialakításához az
önkormányzat rendeletében meghatározottak
szerint kikéri az önkormányzati főépítész vagy
a helyi építészeti-mu˝szaki tervtanács szakmai
véleményét. Ha a polgármester az (1)
bekezdésben foglalt határidőn belül nem
nyilvánít véleményt, hozzájárulását
megadottnak kell tekinteni.

(4) A településképi követelmények
érvényesítésére és a településkép-védelmi
feladatok ellátása érdekében a polgármester -
az Étv. végrehajtására kiadott
kormányrendelet keretei között, e tárgyban
hozott önkormányzati rendeletben
meghatározottak szerint - szakmai tanácsadó
testületként helyi építészeti-mu˝szaki
tervtanácsot működtethet.

(5) A helyi építészeti-mu˝szaki tervtanács
feladata

a) a településképi követelmények
érvényesítése,

a) az Étv. illeszkedési szabályai
érvényesülésének elősegítése.

10. § (1) Az önkormányzat polgármestere
(főpolgármester) településképi bejelentési
eljárást folytathat le - a 8. § (3) bekezdése
szerinti kormányrendelet keretei között,
településképi rendeletben meghatározott
esetekben és módon - hatósági engedélyhez
vagy az Étv. 33/A. § szerinti egyszeru˝
bejelentéshez nem kötött építési
tevékenységek, reklámelhelyezések és
rendeltetésmódosítások tekintetében.

(2) A településképi bejelentési eljárást az
ügyfél bejelentés formájában a
polgármesternél (főpolgármesternél)

kezdeményezi. Az (1) bekezdés szerinti
tevékenység a bejelentés alapján
megkezdheto˝, ha ahhoz más hatósági engedély
nem szükséges, és a polgármester
(főpolgármester) a tevékenység végzését a
bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja
meg.

(3) A polgármester (2) bekezdés szerinti
önkormányzati hatósági döntésével szemben a
települési önkormányzat képviselő-
testületéhez lehet fellebbezni.

(4) A településképi bejelentési eljárás során
meghozott döntésben foglaltak megszegése
vagy az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentés
elmulasztása esetén a 11. § szerinti
jogkövetkezmények alkalmazhatók.

11. § (1) Az önkormányzat polgármestere
(főpolgármester) településképi kötelezés
formájában - önkormányzati hatósági
döntéssel - a településképi követelmények
teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát
az építmény, építményrész felújítására,
átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete
(közgyűlése) a településképi rendeletben az
(1) bekezdés szerinti településképi
követelmények megszegése vagy végre nem
hajtása esetére e magatartás elkövetőjével
szemben 1 000 000 forintig terjedő bírság
kiszabását rendelheti el (településképi bírság).

4/A.1

1 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 2. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 A reklámok elhelyezése közterületen és
a közterületről látható magánterületen

11/A. §2

2 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 2. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 (1) A településkép fokozottabb
védelme érdekében a települések
közigazgatási területén lévő közterületen,
valamint a közterületnek nem minősülő
ingatlanon (a továbbiakban: magánterület)
közterületro˝l látható reklámhordozó és reklám
csak úgy és olyan méretben, megjelenési
formában helyezheto˝ el, illetve tehető közzé,
hogy az a település vagy településrész
jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző
építészeti arculatát és szerkezetének - az
építészeti, táji érték és az örökségvédelem
figyelembevételével történő - megőrzését vagy
kialakítását aránytalanul ne sértse vagy
akadályozza.

(2) A reklámhordozók és a reklámok
elhelyezésének részletszabályait megállapító, e
törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendelet és településképi rendeletek
megalkotása és végrehajtása során érvényre
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kell juttatni azt az alapelvet, hogy a reklámok
mennyisége és településképet befolyásoló
jellege a településkép védelmének megfelelő,
észszeru˝ mértékű legyen.

(3) Reklám az (1) és (2) bekezdés szerinti
követelménynek megfelelően - településképi
bejelentési eljárás alapján - a településképi
rendeletben e törvény és a végrehajtására
kiadott kormányrendelet keretei között
meghatározott

a) számú és formai feltételeknek megfelelő
reklámhordozón, továbbá

b) méretben és technológiával
helyezheto˝ el.

(4) Az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendelet és településképi
rendeletek nem állapíthatnak meg

a) a reklámok tartalmi megítélésére
vonatkozó, valamint

b) a közúti közlekedési tárgyú
jogszabályokban a reklámok közúton és annak
környezetében történő közzétételének
feltételeiről megállapított rendelkezésekto˝l
eltérő
szabályokat.

11/B. §1

1 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 2. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 (1)2

2 Megállapította: 2017. évi LXXII. törvény 94. §. Hatályos: 2017. VII. 17-to˝l.

 A település közigazgatási
területéhez tartozó - az 1. mellékletben
meghatározott - fokozott védelem alatt álló
területen lévő közterületen és magánterületen
reklámhordozó és reklám - jogszabályban
meghatározott kivétellel - nem helyezheto˝ el.
Az 1. melléklet 1. és 6. pontjában
meghatározott közterületen és magánterületen
a jogszabályban meghatározott, az adott
terület fokozott védelmi besorolása szerinti
jelleget nem befolyásoló funkcionális célokat
szolgáló utcabútor elhelyezheto˝.

(2)3

3 Módosította: 2017. évi LXXII. törvény 99. § 1.

 Az 1. mellékletben meghatározott
területen kívül reklámhordozó közterületi és
magánterületi elhelyezésére vonatkozó
szerzo˝dés legfeljebb tizenöt évre köthető.

(3)4

4 Hatályon kívül helyezte: 2017. évi LXXII. törvény 100. § 1. Hatálytalan: 2017. VII. 17-to˝l. Végre nem hajtható módosítására
lásd: 2017. évi XCIX. törvény 17. § a).

(4)5

5 Módosította: 2017. évi XCIX. törvény 17. § a).

 A településképi rendelet vagy a 2. §
(2a) bekezdés szerinti jogszabály legfeljebb
évente összesen tizenkét naptári hét időszakra
eltérést engedhet az (1) és (2) bekezdésben,
továbbá az e törvény végrehajtására kiadott

kormányrendeletben meghatározott tilalmak és
követelmények alól, ha a település
szempontjából jelentős valamely eseményro˝l
való tájékoztatás érdekében az szükséges.

11/C. §6

6 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 2. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 (1)7

7 Módosította: 2017. évi LXXII. törvény 99. § 2.

 A 11/B. § (1) és (2)
bekezdésében, valamint az e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben és
településképi rendeletben meghatározott
tilalmak megszegése és kötelezettségek
elmulasztása esetén az e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben
kijelölt hatóság (a továbbiakban: hatóság)
közigazgatási bírságot szab ki a reklám
közzétevo˝jével szemben és megfelelő
határidővel elrendeli a jogsértő állapot
megszüntetését. A bírság mértéke 500 000
forinttól 3 000 000 forintig terjedhet, amely a
jogsértő állapot előírt határidőn belüli
megszüntetésének elmulasztása miatt
ismételten is kiszabható.

(2)8

8 Módosította: 2017. évi LXXII. törvény 100. § 2.

 Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási
bírság kiszabása során a hatóság mérlegeli a
jogsértő magatartás súlyát, különösen a
jogsértések számát és a településkép
védelméhez fűződő érdek sérelmének
mértékét, a jogsértés ismételtségét,
időtartamát, a jogsértéssel elért előny
mértékét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási
bírság megfizetése nem mentesíti a
kötelezettet a jogsértő állapot
megszüntetésének kötelezettsége alól. A
jogerősen kiszabott és be nem fizetett
közigazgatási bírság adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül.

11/D. §9

9 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 2. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 Az ezen alcímben megállapított
rendelkezések nem érintik a közúti
közlekedésro˝l szóló törvényben és a
végrehajtására kiadott kormányrendeletben
foglalt, a közutak környezetében elhelyezett
reklámokra vonatkozóan közlekedésbiztonsági
céllal meghatározott rendelkezéseket.

4/B.10

10 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 2. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 Településképi bírság

11/E. §11

11 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 2. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 (1) Aki idegen vagyontárgyon a
tulajdonos, a bérlő, illetve állami vagy
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önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgy
esetén a vagyonkezelo˝i jog gyakorlójának
hozzájárulása nélkül plakátot helyez el
(tartósan rögzít), közigazgatási bírsággal
sújtható.

(2) A közigazgatási bírság kiszabására a
közterület-felügyelet jogosult.

(3) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával az
(1) bekezdés szerinti természetes személy a
jogsértést teljes mértékben elismeri, a (2)
bekezdés szerinti eljáró hatóság helyszíni
bírságot szabhat ki.

(4)1

1 Megállapította: 2017. évi LXXII. törvény 95. §. Hatályos: 2017. VII. 17-to˝l.

 A közigazgatási bírság összege 10 000
forinttól 200 000 forintig terjedhet. A
helyszíni bírság összege 5 000 forinttól 100
000 forintig terjedhet.

(5) A közigazgatási bírság, a helyszíni
bírság kiszabása során a (2) bekezdés szerinti
eljáró hatóság a közigazgatási bírság, a
helyszíni bírság mértékét korlátlanul
enyhítheti vagy a jogsértő magatartás csekély
súlya miatt a kiszabását mellőzheti, feltéve,
hogy a jogsértő magatartást tanúsító személy a
plakátot nyomban eltávolítja.

(6) A jogerősen kiszabott és be nem fizetett
közigazgatási bírság, helyszíni bírság, adók
módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

(7) A kiszabott közigazgatási bírság,
helyszíni bírság az államháztartás
önkormányzati alrendszerének bevételét
képezi.

4/C.2

2 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 2. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 Értelmező rendelkezések

11/F. §3

3 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 2. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 E törvény alkalmazásában:
1. közterület: az Étv. 2. § 13. pontja szerinti

közterület, valamint a magyar állam vagy a
helyi önkormányzat tulajdonában álló,
közforgalom elől el nem zárt magánút;

2. plakát: a gazdasági reklámtevékenység
alapveto˝ feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja
szerinti gazdasági reklámnak, valamint a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény szerinti kampányeszköznek nem
minősülő falragasz vagy felirat, mérettől és
hordozóanyagtól függetlenül;

3. reklám: a gazdasági reklámtevékenység
alapveto˝ feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja
szerinti gazdasági reklám, ide nem értve

a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás
használatában álló ingatlanon elhelyezett, a
vállalkozást népszeru˝sítő egyéb feliratot és
más grafikai megjelenítést,

b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában)
elhelyezett gazdasági reklámot,

c) a járművön elhelyezett gazdasági
reklámot, továbbá

d) a tulajdonos által az ingatlanán
elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó
ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi
önkormányzat által lakossági apróhirdetések
közzétételének megkönnyítése céljából
biztosított táblán vagy egyéb felületen
elhelyezett, kisméretu˝ hirdetéseket;

4.4

4 Megállapította: 2017. évi LXXII. törvény 96. §. Hatályos: 2017. VII. 17-to˝l.

 reklámhordozó: a funkcióját vagy
létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e
törvény szerinti reklám közzétételét, illetve
elhelyezését biztosító, elősegítő vagy
támogató eszköz, berendezés, létesítmény.

4/D.5

5 Beiktatta: 2017. évi CIV. törvény 1. § (1). Hatályos: 2017. VII. 1-to˝l.

 A közpénzekkel való felelős
gazdálkodásra kötelezett szervezetekre

vonatkozó különös szabályok

11/G. §6

6 Beiktatta: 2017. évi CIV. törvény 1. § (1). Hatályos: 2017. VII. 1-to˝l.

 (1) A központi költségvetésro˝l
szóló törvényben nevesített és támogatásban
részesített költségvetési szerv és jogi személy,
valamint a központi költségvetésro˝l szóló
törvényben nevesített és támogatásban
részesített jogi személyto˝l támogatásban
részesülo˝ jogi személy, amennyiben a
támogatásának összege az éves bevételeinek
felét eléri (a továbbiakban együtt: reklámozó)
- a közpénzekkel való felelős gazdálkodás
érdekében - reklámhordozón az e §-ban
meghatározottak szerint tehet közzé reklámot
és plakátot.

(2) A gazdasági reklámtevékenység alapveto˝
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény szerinti
médiahirdetésifelület-értékesíto˝, valamint
reklám közzétevo˝je (a továbbiakban együtt:
médiahirdetésifelület-értékesíto˝), amennyiben
az (1) bekezdésben meghatározott reklámozó
számára közzétételi lehetőséget biztosít, abban
az esetben a listaárat köteles az e §-ban
meghatározottak szerint a hatóság számára
bejelenteni. A hatóság a listaárat honlapján
közzéteszi.

(3) A reklámozó - az (5) bekezdésben
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foglaltak kivételével - listaáron helyezhet el
reklámhordozón plakátot.

(4) A listaár a médiahirdetésifelület-
értékesíto˝ által érvényesített, az azonos típusú,
azonos méretű és azonos elhelyezkedésu˝
reklámhordozók tekintetében az előző üzleti
évben az alkalmazott kedvezmények
érvényesítése nélkül, a megrendelo˝
személyéto˝l, a megrendelés mértékéto˝l
függetlenül meghatározott ár.

(5) A listaártól a közbeszerzésekro˝l szóló
törvény alapján közbeszerzési eljárásra
kötelezett reklámozó csak a közbeszerzésekro˝l
szóló törvény szerinti uniós nyílt eljárás
szerint lefolytatott beszerzéssel, illetve a
közbeszerzésekro˝l szóló törvény szerinti
központi beszerzo˝ szerv által lefolytatott
beszerzési eljárás alkalmazásával térhet el.

(6) Az a reklámozó, aki a közbeszerzésekro˝l
szóló törvényben foglaltak alapján mentesül a
közbeszerzési eljárás lefolytatása alól,
listaáron helyezhet el reklámhordozón
plakátot.

(7) Az e § szerinti szabályok betartását a
hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzés elősegítése
érdekében a plakát közzététele céljából
megkötött szerzo˝dést a reklámozó a
hatóságnak haladéktalanul megküldi. A
hatóság az így megkötött szerzo˝dést honlapján
közzéteszi.

(8) Az e § szerinti rendelkezések megsértése
esetén a hatóság a médiahirdetésifelület-
értékesíto˝ és a reklámozó költségén a plakátot
két napon belül eltávolítja.

(9) E § alkalmazásában reklámnak minősül
a járművön elhelyezett gazdasági reklám is.

(10)1

1 Beiktatta: 2017. évi CIV. törvény 1. § (2). Hatályos: 2017. VII. 31-to˝l.

 Az e § szerinti rendelkezések ismételt
vagy többrendbeli megsértése esetén a hatóság

jogellenesen elhelyezett plakátonként 150 000
forint közigazgatási bírságot szab ki a
médiahirdetésifelület-értékesíto˝vel és a
reklámozóval szemben, kivéve, ha az eset
összes körülményének mérlegelése alapján
megállapítható, hogy a plakát elhelyezése nem
a reklámozó vagy a médiahirdetésifelület-
értékesíto˝ közrehatására vezetheto˝ vissza.

5. Záró és átmeneti rendelkezések

12. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány,
hogy rendeletben állapítsa meg

a) a kézikönyv és a településképi rendelet
elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és
módosítására vonatkozó részletes szabályokat,
ideértve a polgármester (főpolgármester) és az
önkormányzati főépítész e körbe tartozó
településkép-védelmi feladatait, valamint a
kézikönyv készítése során a társadalmi
bevonás és nyilvánosság biztosításának
szabályait,

b) a kézikönyv tartalmi elemeit és a
településképi rendelet településképi
követelményeinek részletes tartalmi kereteit,
ideértve a helyi építészeti örökség védelmének
szakmai szabályait is,

c) a településképi véleményezési, a
településképi bejelentési és a településképi
kötelezési eljárásra, illetve az
önkormányzatnak a településkép-védelmi
tájékoztatásra és szakmai konzultációra
irányadó általános szabályait,2

2 Lásd: 248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 4. §, 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. § (5), 260/2016. (VIII. 31.) Korm.
rendelet 2. §, 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §, 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. § (5), 278/2016. (IX. 15.)
Korm. rendelet 4. §, 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. § b)-c), 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 291/2016. (IX.
22.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 296/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. § b)-c),
308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 5. § b)-c), 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 13. § (1) b)-c), 310/2016. (X. 13.) Korm.
rendelet 5. § b)-c), 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 3. § b)-c), 347/2016. (XI.
17.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 3. § b)-c), 375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (5) a), c),
402/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
3. § b)-c), 13/2017. (I. 24.) Korm. rendelet 3. § b)-c), 14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 15/2017. (I. 24.) Korm.
rendelet 4. § b)-c), 22/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 3. § b)-c), 34/2017. (II. 15.)
Korm. rendelet 4. § b)-c), 64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 68/2017.
(III. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) a)-b), 72/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §
b)-c), 74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 90/2017. (IV. 10.) Korm.
rendelet 4. § b)-c), 94/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) b)-c), 109/2017. (IV.
28.) Korm. rendelet 3. § (1) b)-c), 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § b)-c),
130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 6. § b), 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 5. § c), 141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 4. §,
142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. § b)-c), 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
4. § (2) b)-c), 152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. § b), 153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § c)-d), 166/2017. (VI. 28.)
Korm. rendelet 4. § c), d), 168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § b), c), 169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. § b), c),
202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 4. § (4), 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 4. § (3), 205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
4. § b), c), 208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelet 3. § b), c), 242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § b), c).

d)3

3 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 3. § (1). Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 a közterületen és a közterületro˝l látható
magánterületen elhelyezheto˝ reklámok
megengedett méreteit, a reklámközzététel
megengedett technológiáit, módszereit,
eszközeit,4

4 Lásd: 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet.
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e)1

1 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 3. § (1). Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 a reklámhordozók általános formai
követelményeit,2

2 Lásd: 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet.

f)3

3 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 3. § (1). Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 az e törvény szerinti reklámközzététel és
reklámhordozó-elhelyezés szabályainak
megszegéséért megállapítható
jogkövetkezmények alkalmazására hatáskörrel
rendelkezo˝ közigazgatási hatóság kijelölését,4

4 Lásd: 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet.

g)5

5 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 3. § (1). Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 a 11/E. § szerinti közigazgatási bírság,
helyszíni bírság kiszabásának mérlegelési
szempontjait és megfizetése módjának
részletszabályait.

(2)6

6 Módosította: 2017. évi XCIX. törvény 17. § b).

 Felhatalmazást kap az önkormányzat
képviselő-testülete (közgyűlése), hogy - a (2a)
bekezdés szerinti jogszabályok hatálya alá
tartozó településképi szempontból kiemelt
jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt
álló terület kivételével - a településképi
rendeletben állapítsa meg

a) a településképi követelményeket,
b) az önkormányzati támogatási és ösztönzo˝

rendszer részletes tartalmát,
c) a településképi véleményezési, a

településképi bejelentési és a településképi
kötelezési eljárásra vonatkozó részletes
szabályokat,

d) azon - jogszabályban építésügyi hatósági
engedélyhez kötött - építési tevékenységek
körét, amelyek megkezdését településképi
véleményezési eljáráshoz köti,

e) azon - jogszabályban építésügyi hatósági
engedélyhez és az Étv. 33/A. § szerint
egyszeru˝ bejelentéshez nem kötött - építési
tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és
reklámelhelyezések körét, amelyek
megkezdését településképi bejelentési
eljáráshoz köti,

f) a településképi kötelezettség megszegése
és végrehajtása esetén alkalmazható bírság
esetköreit, a törvény keretei közötti mértékét,
kiszabásának és behajtásának módját,

g)7

7 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 3. § (2). Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 a reklámhordozó és reklám elhelyezésére
vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e
törvény által megengedett eltéréseket,

h)8

8 Beiktatva: 2016. évi CLXXIV. törvény 3. § (2) alapján. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 a helyi önkormányzat illetékességi
területén létesítheto˝ reklámhordozók számát,
megjelenésük különös formai (műszaki)
követelményeit.

(3) Felhatalmazást kap a fővárosi
önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg
fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont
építmények esetében a településképi
véleményezési eljárás részletes szabályait.

(4)9

9 Beiktatta: 2017. évi XCIX. törvény 16. §. Hatályos: 2017. VIII. 31-to˝l.

 Felhatalmazást kap az önkormányzat,
hogy a szélesköru˝ társadalmi bevonás és a
nyilvánosság biztosítása érdekében, a helyi
adottságoknak megfelelően rendeletben
állapítsa meg a településfejlesztési koncepció,
az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a kézikönyv és a
településképi rendelet készítéséhez,
módosításához a lakosság, érdekképviseleti,
civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási
közösségekkel (partnerek) történő
(partnerségi) egyeztetés részletes szabályait.

13. § Ez a törvény a kihirdetését követő
harmincadik napon lép hatályba.

14. § (1) A településképi rendelet
hatálybalépésével egyidejűleg az egyéb
önkormányzati rendeletben szereplo˝ e törvény
szerinti településképi követelményeket,
településképi önkormányzati támogatási és
ösztönzo˝ rendszert, valamint az
önkormányzati településkép-érvényesítési
eszközöket e törvény erejénél fogva nem lehet
alkalmazni.

(2)10

10 Módosította: 2016. évi CLXVIII. törvény 37. §, 2016. évi CLXXIV. törvény 7. § b), c).

 A helyi építési szabályzat - a főváros
esetében a kerületi építési szabályzat, illetve a
fővárosi önkormányzat által megállapított
építési szabályzat - településképi
követelményeit, valamint az építészeti örökség
helyi védelméro˝l szóló, a reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének,
alkalmazásának követelményeiro˝l, feltételeiről
és tilalmáról szóló, és a településképi
véleményezési, illetve a településképi
bejelentési eljárás sajátos jogintézményekro˝l
szóló önkormányzati rendeletet - az (1) és a
(2a) bekezdésben foglaltak kivételével - 2017.
szeptember 30-ig lehet alkalmazni.

(2a)11

11 Beiktatta: 2016. évi CLXVIII. törvény 36. §. Hatályos: 2016. XII. 20-tól.

 A településképi rendelet
hatálybalépéséig e törvény erejénél fogva nem
lehet alkalmazni a helyi építési szabályzat - a
főváros esetében a kerületi építési szabályzat,
illetve a Fővárosi Önkormányzat által
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megállapított építési szabályzat - vagy egyéb
önkormányzati rendelet azon rendelkezését,
amely kifejezetten tiltja, vagy lehetetlenné
teszi a nagy sebességu˝ elektronikus hírközlő
hálózatok kiépítése érdekében már meglévő
légvezetékes vagy meglévő szabadvezetékes
fizikai infrastruktúra elektronikus hírközlésro˝l
szóló törvény szerinti felhasználását.

(3) E törvény hatálybalépéséto˝l új
településképi követelményt csak a
településképi rendeletben lehet meghatározni.

15. §1

1 Megállapította: 2016. évi CLXXIV. törvény 4. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 (1)2

2 Módosította: 2017. évi XCIX. törvény 17. § c).

 A településkép védelméro˝l szóló
2016. évi LXXIV. törvény módosításáról
szóló 2016. évi CLXXIV. törvény (a
továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését
követően új reklámhordozó elhelyezésére a
Módtv. és a végrehajtására kiadott
jogszabályok, továbbá a 2. § (2a) bekezdés
szerinti jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban kerülhet sor.

(2) E törvénynek a Módtv. által
megállapított rendelkezéseit a Módtv. és a
végrehajtására kiadott kormányrendelet
hatálybalépését követően indult eljárásokban
kell alkalmazni.

(3)3

3 Módosította: 2017. évi XCIX. törvény 17. § d).

 A Módtv. hatálybalépését megelőzően
elhelyezett olyan reklámhordozó, amely nem
felel meg e törvény - Módtv. által
megállapított - rendelkezéseinek, valamint a
felhatalmazása alapján megalkotott
kormányrendelet, továbbá a 2. § (2a) bekezdés
szerinti jogszabályok és településképi rendelet
rendelkezéseinek, legfeljebb 2020. december
31. napjáig használható reklám közzététele
céljából.

(4)4

4 Módosította: 2017. évi XCIX. törvény 17. § e).

 A (3) bekezdés szerinti reklámhordozó
használatára vonatkozó, határozott időre szóló
szerzo˝dés időbeli hatálya nem hosszabbítható
meg, és az érintett reklámhordozó használatára
új szerzo˝dés nem köthető, kivéve, ha a
reklámhordozót a 2. § (2a) bekezdés szerinti
jogszabályok továbbá e törvény és a
végrehajtására kiadott rendeletek
követelményei szerint, településképi
bejelentési eljárás alapján átalakították.

(5) A (4) bekezdés szerinti, határozott időre
szóló szerzo˝dés lejártával, de legkéso˝bb a (3)
bekezdés szerinti határidő elteltével a
reklámhordozót a tulajdonosa köteles a saját
költségén eltávolítani, ide nem értve a (4)

bekezdés szerinti átalakítás esetét.
15/A. §5

5 Beiktatta: 2017. évi CIV. törvény 1. § (3). Hatályos: 2017. VII. 1-to˝l.

 (1) A településkép védelméro˝l
szóló 2016. évi LXXIV. törvény
módosításáról szóló 2017. évi CIV. törvény
hatálybalépését megelőzően a 11/G. § (1)
bekezdése szerinti reklámozóval plakát
közzététele céljából kötött szerzo˝dés alapján
2017. július 15-ig tehető közzé plakát.

(2) Ha a 11/G. § (2) bekezdése alapján
listaár közzétételére még nem került sor, a
médiahirdetésifelület-értékesíto˝ a szerzo˝dés
megkötését megelőzően a hatóság részére
bejelentett és a hatóság által a honlapján
közzétett listaár alkalmazásával köthet
szerzo˝dést.

15/A. §6

6 Beiktatta: 2017. évi LXXII. törvény 97. §. Hatályos: 2017. VII. 17-to˝l.

 (1) E törvénynek a Magyarország
2018. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII.
törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.2.)
megállapított rendelkezéseit a Módtv.2.
hatálybalépését követően indult eljárásokban
kell alkalmazni.

(2) 2020. december 31. napján megszu˝nik
valamennyi, a Módtv.2. hatálybalépését
megelőzően létrejött olyan, határozatlan vagy
2020. december 31. napjánál hosszabb ideig
tartó, határozott időtartamra kötött, közterület
reklámcélú hasznosítására és annak
ellenőrzésére irányuló, valamely helyi
önkormányzattal kötött reklám rendszergazdai
szerzo˝dés, amely nem felel meg e törvény -
Módtv. és Módtv.2. által megállapított -
rendelkezéseinek, valamint a felhatalmazása
alapján megalkotott kormányrendelet és
településképi rendelet rendelkezéseinek. A
szerzo˝dés megszu˝nésével megszu˝nik
valamennyi, az ilyen szerzo˝désen alapuló
reklámhordozó igénybevételére vonatkozó
jogosultság.

(3) A (2) bekezdés szerinti, határozott időre
szóló reklám rendszergazdai szerzo˝dés időbeli
hatálya nem hosszabbítható meg, és az érintett
rendszergazdai tevékenységre új szerzo˝dés
nem köthető.

16. §7

7 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 4. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 (1) A helyi önkormányzat képviselő-
testülete az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott - a Módtv. rendelkezéseit végrehajtó -
kormányrendelet hatálybalépését követő 90
napon belül felülvizsgálja a Módtv.
hatálybalépésekor fennálló, a település



OptiJUS

9. oldal

Frissítve: 2017. augusztus 30. 12:59
Hatály: 2017.VIII.31. - 2017.IX.30.
Magyar joganyagok - 2016. évi LXXIV. törvény  - a településkép védelméro˝l

közterületének reklámcélú hasznosítására
vonatkozó szerzo˝déseit és kezdeményezi
azoknak a Módtv. által megállapított és a
végrehajtására kiadott kormányrendelet
rendelkezéseknek megfelelő módosítását vagy
új szerzo˝dések megkötését, legkéso˝bb a 15. §
(3) bekezdése szerinti hatállyal.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-
testülete az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott - a Módtv. rendelkezéseit végrehajtó -
kormányrendelet hatálybalépését követően -
legkéso˝bb 2017. október 1. napjáig - e
törvénynek a Módtv. által megállapított
szabályaival és a végrehajtására kiadott
kormányrendelettel összhangban megalkotja
vagy módosítja a településképi rendeletét.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti
szerzo˝désmódosítás, vagy az eredeti szerzo˝dés
helyébe lépő új szerzo˝dés megkötése
meghiúsul, a helyi önkormányzat a szerzo˝dést
- a szerzo˝dés szerinti felmondási jog
gyakorlásán túlmenően - hathavi felmondási
idővel felmondhatja.

16/A. §1

1 Beiktatta: 2017. évi LXXII. törvény 98. §. Hatályos: 2017. VII. 17-to˝l.

 (1) A helyi önkormányzat
képviselő-testülete az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott - a Módtv. rendelkezéseit
végrehajtó - kormányrendelet hatálybalépését
követő 90 napon belül felülvizsgálja a Módtv.
2 hatálybalépésekor fennálló, a település
közterületének reklámcélú hasznosítására
vonatkozó rendszergazdai szerzo˝déseit, és
kezdeményezi azoknak a Módtv. és a Módtv.2.
 által megállapított és a végrehajtására kiadott
kormányrendelet rendelkezéseknek megfelelő
módosítását legkéso˝bb a 15. § (3) bekezdése
szerinti hatállyal.

(2) A Módtv.2.-vel megállapított 11/B. § (2)
bekezdése a Módtv.2. hatálybalépését
megelőzően jogszeru˝en és jóhiszemu˝en
szerzett jogokat és kötelezettségeket nem
érinti. A Módtv.2. hatálybalépése előtt létrejött

szerzo˝dések időtartamának a Módtv.2.
hatálybalépését követően történő
meghosszabbítása új jogviszony létesítésének
minősül, melyre e törvény Módtv 2.-vel
megállapított 11/B. § (2) bekezdése
megfelelően irányadó.

17. §2

2 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 4. §. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

 Ez a törvény a belső piaci
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2016. évi LXXIV. törvényhez3

3 Beiktatta: 2016. évi CLXXIV. törvény 6. §, 1. melléklet. Hatályos: 2017. I. 18-tól.

A településkép védelme szempontjából
kiemelt területek

1. a világörökségi helyszín területe és
védőövezetének területe;

2. a műemlék területe és a műemléki
jelentőségű terület, a műemléki környezet
területe;

3.4

4 Módosította: 2017. évi XCIX. törvény 17. § f).

 a történelmi emlékhely és a nemzeti
emlékhely, kiemelt nemzeti emlékhely;

4. a történeti kert és a történeti táj területe;
5. a védett temető területe;
6. a régészeti érdekű terület és a régészeti

lelőhely területe;
7. a helyi jelentőségű védett érték területe;
8. a NATURA 2000 terület, a nemzeti park

területe, a tájvédelmi körzet területe, az
országos jelentőségű természetvédelmi terület,
a fokozottan védett természetvédelmi terület,
az országos ökológiai hálózat magterülete és
ökológiai folyosó területe;

9. a tájképvédelmi terület, az egyedi tájérték
területe;

10. a helyi jelentőségű természetvédelmi
terület és a védett természeti érték.



OptiJUS

10. oldal

Frissítve: 2017. augusztus 30. 12:59
Hatály: 2017.VIII.31. - 2017.IX.30.
Magyar joganyagok - 2016. évi LXXIV. törvény  - a településkép védelméro˝l

TARTALOMJEGYZÉK

2016. évi LXXIV. törvény 1
a településkép védelméro˝l 1

1. A törvény célja és a településkép-védelem elemei 1
2. A településképi követelmények és azok meghatározása 1
3. Önkormányzati támogatási és ösztönzo˝ rendszer 2
4. Az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök 2
4/A. A reklámok elhelyezése közterületen és a közterületro˝l látható
magánterületen 3
4/B. Településképi bírság 4
4/C. Értelmezo˝ rendelkezések 5
4/D. A közpénzekkel való felelo˝s gazdálkodásra kötelezett
szervezetekre vonatkozó különös szabályok 5
5. Záró és átmeneti rendelkezések 6
1. melléklet a 2016. évi LXXIV. törvényhez 9

A településkép védelme szempontjából kiemelt területek 9


