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� Országos területfejlesztési koncepció
� Országos területrendezési terv
� Kiemelt térség (pl. Budapesti Agglomeráció) 

területfejlesztési koncepció és program
Kiemelt térség területrendezési terve� Kiemelt térség területrendezési terve

� Megyei területfejlesztési koncepció és program
� Megyei területrendezési terv
� Településfejlesztési koncepció
� Településszerkezeti terv
� Integrált településfejlesztési stratégia
� Településképi rendelet
� Helyi építési szabályzat és szabályozási terv



A településfejlesztési és településrendezési eszközök
készítésének és jóváhagyásának rendjét a 314/2012. 
(XI. 8. ) Korm. rendelet szabályozza. Ennek lényege, 
hogy a településfejlesztési koncepciót, a stratégiát, a hogy a településfejlesztési koncepciót, a stratégiát, a 
településképi rendeletet és a településrendezési 
eszközöket partnerségi egyeztetést és véleményezési 
eljárást követően lehet elfogadni, önkormányzati 
főépítész kötelező alkalmazásával és az állami 
főépítész végső egyetértő véleményével. Más-más 
eljárás vonatkozik a koncepció, a stratégia és a 
településrendezési eszközök jóváhagyására, de sok a 
hasonlóság és átfedések is lehetnek az eljárásban. 



� teljes eljárás: alapesetben szükséges eljárás

� egyszerűsített eljárás: 
- meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik
- nincs új beépítésre szánt terület kijelölése – kivétel gazdaságfejlesztő beruházás
- nem szűnik meg zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület

� tárgyalásos eljárás
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás
- Kormány által kihirdetet veszélyhelyzet következményeinek felszámolása, megelőzése
- Képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területen történő beruházás 

� állami főépítészi eljárás
- elírás javítása, ábrázolási pontatlanság javítása
- HÉSZ szerinti szabályozási elem pontosítása a Kor. rendeletben meghatározott esetekben
- HÉSZ-ben meghatározott előírás pontosítása építési helyet érintően
- településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében



� A törvény célja és a településkép-védelem elemei
� A településképi követelmények és azok meghatározása
� Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
� Az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök 

- szakmai konzultáció a településképi követelményekről- szakmai konzultáció a településképi követelményekről
- településképi véleményezési eljárás
- településképi bejelentési eljárás
- településképi kötelezés és bírság

� A reklámok elhelyezése közterületen és közterületről 
látható magánterületen

� Településképi bírság



A Településkép védelmi törvény végrehajtásának 
részletes szabályait a 314/2012. Korm. rendelet 
tartalmazza. Új fogalom a Településképi Arculati 
Kézikönyv, amelyet a településképi rendelet 
elfogadása előtt, annak megalapozásaként kell elfogadása előtt, annak megalapozásaként kell 
elkészíteni és határozattal elfogadni.

Az arculati kézikönyvet építészvégzettséggel lehet 
készíteni, készítheti a főépítész, illetve bevonhat 
másokat a készítésbe. A jogszabály nem ír elő tervezési 
jogosultságot, de építész tervezési ismeret indokolt.



A törvény rendelkezése szerint a településképi 
rendeleteket az önkormányzatoknak 2017. 
október 1.-ig kell elkészíteni és jóváhagyni, 
ezzel egyidejűleg a helyi építési szabályzatban 
a településképi követelményekre vonatkozó a településképi követelményekre vonatkozó 
szabályozást hatályon kívül kell helyezni. 
Amennyiben a határidőre nem készül el a 
településképi rendelet, akkor sem lehet a 
továbbiakban a HÉSZ-nek a településképi 
követelményekre vonatkozó rendelkezéseit 
alkalmazni.


