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„Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: 
Hass, alkoss, gyarapíts; s a Haza fényre derül!”

(Kölcsey: Huszt).



Módosítások:

1997. évi. LXXVIII. törvény (Étv.)

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

Új intézkedések:

1567/2015 (IX.4.) Kormányhatározat

456/2015. (XII.29.) Kormányrendelet



314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről

33. Általános rendelkezések 45. - 46. §

Főbb dátumok:
A 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 

2016. december 31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint.

valamint

2018. december 31-ig alkalmazható.



KSH adatai szerint

Magyarország lakossága

  2014. évben   9.877.000 Fő

91.510-an születtek
126.308-en haláloztak el

a népesség csökkenése 34.798 fő 

2060. évre   7.500.000 Fő

Magyarország lakossága

  1980. évben   10.709.000 Fő

148.673-an születtek
145.355-en haláloztak el

a népesség gyarapodása 3.318 fő 

További terhelő tényező az elvándorlás, 
amelynek következményeként



A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és 
a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható 

fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a 
közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos 

magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és 
építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és 

környezetbarát hasznosításának elősegítése.
(Étv. 7. § 1. pont)

„Önkormányzati településfejlesztési döntés: a települési érdekek érvényre 
juttatása céljából a település fejlődésének alapvető lehetőségeit és irányait 

meghatározó, a település természeti adottságaira, gazdasági, 
szociális- egészségügyi és pénzügyi szempontjaira épülő településfejlesztési 

elhatározás.” (Étv. 2. § 17. pont)



A jogszabályok önmagukban nem garantálják a sikeres  terület és 
településfejlesztés megvalósítását!

“Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

Minden amit ma (itt) teszünk a jövőben (valahol) következménye van!

Csökken a népesség, tehát NEM SZABAD  NÖVELI A TELEPÜLÉSEK BEÉPÍTETT 
MÉRETÉT, és csökkenteni (minimalizálni) kell a környezetterhelést! 

Maximalizálni kell a revitalizációt, rekultivációt! 

Az önfenntartásra kell törekedni!



Hulladékkezelés vs. környezetszennyezés:







Szelektív hulladékgyűjtés rendszere Barcelonában



Szelektív hulladékgyűjtés rendszere Barcelonában





Környezetszennyezés 2. - funkció vesztett, magára hagyott épületek























Építsünk együtt egy szebb, fenntarthatóbb Heves Megyét gyermekeinknek, unokáinknak!

Köszönöm a figyelmet!


