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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 5.§ (4)-(5) bekezdései 

és a településrendezési és az építészeti tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban TTr.) alapján a Vas Megyei Területi Tervtanács (a továbbiakban: Tervtanács) ügyrendjét 

az alábbiakban állapítja meg: 

 

1. A Tervtanács székhelye, illetékességi területe 

1.1.  A Tervtanács elnevezése:  Vas Megyei Területi Tervtanács 

Hivatalos rövidítése:  VMTT 

1.2.  A Tervtanács székhelye: Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 

9700 Szombathely, Kőszegi u. 3. 

telefon: 06-94/505-992 

e-mail: teruleti.tervtanacs@vas.gov.hu 

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/allami-foepitesz 

Bélyegzők használata: Vas Megyei Területi Tervtanács 1. – körbélyegző 

1.3.  A Tervtanács illetékességi területe Vas megye közigazgatási területe. 

 

2. A Tervtanács szervezete 

2.1.  A Tervtanács egységes szervezetben, mint 

a) településrendezési és 

b) építészeti- műszaki területi tervtanács működik a napirend témája szerinti összetételben. 

2.2.  A Tervtanács elnökből, tagokból és meghívottakból álló szakmai tanácsadó testület. Szavazati 

joggal az Elnök és a tagok rendelkeznek. 

2.2.1.  A Tervtanács elnöke a Vas Megyei Kormányhivatal állami főépítésze. 

2.2.2.  Építészeti-műszaki Tervtanács 

2.2.2.1. Tagok: 

a) a Magyar Építész Kamara által javasolt, az 1. mellékletben felsorolt, az Elnök által 

megbízott személyek közül az Elnök által az adott napirend megtárgyalására felkért tag; 

b) érintettség esetében a Magyar Mérnöki Kamara által javasolt, az 1. mellékletben 

felsorolt, az Elnök által megbízott személyek közül az Elnök által az adott napirend 

megtárgyalására felkért tag; 

c) az építés helye szerinti települési önkormányzat főépítésze; 

d) az országos főépítész által kijelölt személy. 

2.2.2.2. Tanácskozási joggal rendelkező meghívottak 

mailto:teruleti.tervtanacs@vas.gov.hu
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/allami-foepitesz
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a) a bíráló; 

b) a tervdokumentáció benyújtója, a tervező, az építtető; 

c) az örökségvédelmi hatóság képviselője. 

2.2.3.  Településrendezési Tervtanács 

 2.2.3.1. Tagok: 

a) a Magyar Építész Kamara által javasolt, az 1. mellékletben felsorolt, az Elnök által 

megbízott személyek közül az Elnök által az adott napirend megtárgyalására felkért tag; 

b) a Magyar Mérnöki Kamara által javasolt, az 1. mellékletben felsorolt, az Elnök által 

megbízott személyek közül az Elnök által az adott napirend megtárgyalására felkért tag. 

2.2.3.2. Tanácskozási joggal rendelkező meghívottak 

a) a településtervező; 

b) a település polgármestere; 

c) a településrendezési szerződéssel szerződő fél. 

2.3.  A Tervtanács határozatképes, ha a szavazati joggal bíró résztvevőinek, azaz az adott napirend 

megtárgyalására felkért tagok száma legalább 3 fő. Egyenlő szavazat esetében az Elnök 

szavazata dönt. 

2.4.  A Tervtanács elnökét akadályoztatása esetén az általa felkért tervtanácsi tag helyettesíti. 

2.5.  A Tervtanács megbízott állandó tagjainak felsorolását az Ügyrend 1. melléklete tartalmazza. Az 

állandó tagok megbízása megszűnik a tag lemondásával vagy a megbízás visszavonásával. 

2.6.  A Tervtanáccsal kapcsolatos ügyviteli és adminisztrációs feladatokat a Vas Megyei 

Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája végzi (továbbiakban: Tervtanács munkaszervezete). 

 

3. A Tervtanácsi ülések időrendje, helyszíne 

3.1.  A Tervtanács a Vas Megyei Kormányhivatal honlapján, az Állami Főépítész hirdetőfelületén 

minden év január 5. napjáig közzétett, meghatározott ülésnapokon ülésezik. Amennyiben a 

véleményezendő tervek száma megkívánja, az elnök további ülésnapokat is elrendelhet. 

3.2.  Az ülések helyszíne: a Vas Megyei Kormányhivatal hivatalos helyisége (9700 Szombathely, 

Kőszegi u. 3.) Kivételes esetben - a napirenden lévő terv tartalmára tekintettel - az Elnök 

döntése alapján kihelyezett ülés is tartható. 

 

4. A Tervtanácshoz kötelezően benyújtandó dokumentációk 

4.1.  A Tervtanácshoz kötelezően benyújtandó dokumentációk köre a TTr. 11. §-a szerinti minimális 

tartalommal: 

a) a Tervtanács illetékességi területére készülő a TTr. 8.§ (2) bekezdésében meghatározott 

településrendezési eszközök; 
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b) a Tervtanács illetékességi területére készülő a TTr. 9.§ (5) a)-b) pontjában meghatározott 

építészeti-műszaki tervek, dokumentációk. 

4.2.  A véleményezésre a dokumentációt településrendezési eszköz véleményezése esetén az 

Ügyrend 2.  melléklete, építészeti-műszaki dokumentáció véleményezéséhez az Ügyrend 3. 

melléklete szerinti, megfelelően kitöltött kísérőlappal együtt kell benyújtani. 

 

5. Összeférhetetlenségi szabályok 

5.1.  A Tervtanács elnökére, tagjaira és a bírálóra a TTr. 7.§-ában foglalt összeférhetetlenségi 

szabályok vonatkoznak. 

5.2.  A jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok elbírálása a következő: 

a) Nem vehet részt a terv bírálatában az a személy, akivel szemben összeférhetetlenségi ok áll 

fenn, vagy akiktől elfogulatlan véleményalkotás az adott esetben nem várható. 

b) Az összeférhetetlenséget a Tervtanács tagjainak – a Tervtanács tagjai, illetve a tervező 

ismeretében – kell vizsgálni, és haladéktalanul, de legkésőbb a terv tárgyalásának megkezdése 

előtt 2 munkanappal az Elnök számára jelezni. Az összeférhetetlenség kiküszöböléséről az 

Elnök gondoskodik. 

 

6. A Tervtanács eljárási rendje 

6.1.  A Tervtanács eljárási rendjét a TTr. 12. §-a határozza meg 

6.2.  A tervtanácsi eljárás a kitöltött 2. vagy 3. melléklet szerinti kísérőlap és a TTr. 11. §-ában 

meghatározott dokumentációk benyújtásával indul (TTr. 12. § (1) és (2) bekezdés) 

 6.2.1.  az építészeti-műszaki tervtanács esetében az ÉTDR felületre történő feltöltéssel; 

6.2.2.  a településrendezési tervtanács esetében elektronikus úton, a Tervtanács e-mail 

címére történő megküldéssel. 

6.3.  Hiányos dokumentáció esetén az Elnök a TTr. 12. § (4) bekezdése szerint hiánypótlásra szólítja 

fel a benyújtót. 

6.4. Az Elnök megszervezi a véleményezésre alkalmas kérelmek, dokumentációk iktatását és 

nyilvántartásba vételét, a benyújtott anyagok tekintetében vizsgálja a Tervtanács hatáskörét és 

illetékességét, ennek hiányában intézkedik az áttételről.  

6.5. Az Elnök vagy a Tervtanács munkaszervezete a benyújtott tervdokumentációt — megismerés, 

illetve tanulmányozás céljából — a Tervtanács tagjai és a meghívottak számára a tárgyalás előtt 

legalább 5 munkanappal elektronikus úton elérhetővé teszi. 

6.6. A TTr. 6. § (1) bekezdése alapján felkért bíráló által készített írásos bírálatnak (továbbiakban: 

opponensi vélemény) legkésőbb az ülés előtt 2 munkanappal be kell érkeznie a Tervtanács 

Elnökéhez, aki eljuttatja a tervezőhöz, illetve lehetővé teszi a Tervtanács tagjai és a meghívottak 

számára annak megismerését. 

6.7. A Tervtanács meghívójának összeállításáról – az Elnök irányításával – a Tervtanács 

munkaszervezete gondoskodik.  
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6.7.1. A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az ülés időpontját, helyét,  

b) a napirendre vett tervek listáját és azok megtárgyalásának várható időpontját, 

c) az ülésre meghívottak nevét. 

6.7.2. Az Elnök a meghívót – lehetőség szerint – elektronikus levél útján megküldi a felkért tagoknak 

és a meghívottaknak. Szükség esetén a Tervtanács üléseinek szervezése telefonon is 

történhet. 

6.8. A Tervtanács Elnöke biztosítja a Kr.-ben és az Ügyrendben lévő szabályok betartását. 

6.9. A Tervtanács konzultációs eljárásának eljárásrendje 

 6.9.1. Konzultációs eljárást a Tervtanács a meghirdetett ülésnapokon folytat le. 

6.9.2. A konzultációs eljárás a kitöltött 3. melléklet szerinti kísérőlap és a tervezett 

tevékenység vázlattervi dokumentációjának benyújtásával indul, a benyújtás módja 

megegyezik a véleményezés kezdeményezésével. 

6.9.3. A konzultációs eljárás során a Tervtanács a tovább tervezés irányára vonatkozóan ad 

útmutatást. A konzultációs eljáráson elhangzottakról jegyzőkönyv készül, mely az 

ÉTDR-en keresztül kerül megküldésre a kérelmező részére. 

6.9.4. A konzultációs eljárásra mindazokat meg kell hívni, akik a Tervtanács rendes ülésén 

tagként, vagy tanácskozási joggal részt vesznek. 

6..9.5. A konzultációs eljárás díj- és illetékmentes. 

 

7. A Tervtanács ülése 

7.1.  A Tervtanács ülését az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén a Tervtanács tagjai közül az általa 

- a 2.4. pont szerint - megbízott tag elnököl. 

7.2.  A Tervtanács ülése során valamennyi megtárgyalt napirenddel kapcsolatban külön jelenléti ívet 

kell készíteni. 

7.3.  A Tervtanács ülésén az egyes napirendekről hangfelvétel készül. 

7.4.  A Tervtanács üléseinek rendje: 

7.4.1.  Az Elnök megnyitja az ülést, az ülés menetéről röviden tájékoztatja a jelenlévőket. 

7.4.2.  A tervező az ülésen a bemutatott tervet ismerteti, ennek során külön is kitérve a terv 

azon részleteire, melyeket illetően a Tervtanács állásfoglalását kéri. A tervismertetés 

időtartamát az Elnök a napirend megnyitásakor határozza meg. 

7.4.3.  Amennyiben az Elnök a terv véleményezésére bírálót kért fel, a bíráló ismerteti 

opponensi véleményét. 

7.4.4. Építészeti-műszaki dokumentáció esetében az illetékes önkormányzati főépítész 

ismerteti a véleményét, és a hatályos településrendezési eszközöknek, valamint 

településképi rendeletnek való megfelelőséget.  
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7.4.5.  A Tervtanács tagjai és meghívottjai a tervezőhöz és az építtetőhöz, valamint a bírálóhoz 

a tervvel kapcsolatban kérdéseket intézhetnek. 

7.4.6.  A tervező, az építtető és a bíráló a feltett kérdésekre rövid, tárgyszerű választ ad. 

7.4.7. A Tervtanács tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak a bemutatott tervvel 

kapcsolatban a vita keretében véleményt nyilvánítanak, illetve – ha azt szükségesnek 

ítélik – javaslatot tesznek a Tervtanács állásfoglalásának tartalmára. 

7.4.8.  A vitát az Elnök zárja le. A vita lezárását követően a tervező (illetve az építtető) 

reflektálhat a vitában elhangzottakra. 

7.4.9.  A vitában elhangzottakat (az opponensi vélemény ismeretében, ha készül) az Elnök 

foglalja össze, és javaslatot tesz a Tervtanács állásfoglalására. 

7.4.10.  A Tervtanács álláspontját egyszerű többséggel alakítja ki. Az állásfoglalásra vonatkozó 

javaslatot az Elnök szavazásra bocsátja, szavazategyenlőség esetén az Elnök 

szavazata dönt. A szavazati joggal rendelkező tag Elnökhöz írásban eljuttatott 

különvéleménye – kérésére – jegyzőkönyvbe foglalható. 

7.4.11. A Tervtanács elnöke által hitelesített, a TTr. 16.§ alapján elkészített tervtanácsi 

véleményt 

a) építészeti műszaki tervtanács esetén elektronikusan az ÉTDR által biztosított 

tárhelyre kell feltölteni, továbbá kérelemre elektronikus vagy postai úton az építtetőnek 

vagy a tervezőnek, amennyiben nem azonos a kérelem benyújtójával;  

b) településrendezési tervtanács esetén elektronikus úton kell megküldeni a kérelem 

benyújtójának, továbbá kérelemre elektronikus vagy postai úton a települési 

önkormányzat polgármesterének vagy a településrendezési eszköz készítőjének, 

amennyiben nem azonos a kérelmezővel. 

7.5.  Két tervtanács hatáskörét érintő ügyben együttes ülés is tartható. 

 

8. A tervtanácsi eljárás iratainak kezelése 

A Tervtanács működésével kapcsolatos iratokat, így 

a) a meghívót, 

b) 1 példány dokumentációt és elektronikus adathordozót, 

c) az ülésen készült hangfelvételt, 

d) az opponensi véleményt, 

e) a jegyzőkönyvet, 

f) a tervtanácsi véleményt 

a Vas Megyei Kormányhivatal iratkezelési szabályzata szerint kell kezelni. Az iratkezelésért a 

Tervtanács munkaszervezete felel. 

 

9. A tervtanácsi költségek finanszírozása 

9.1.  A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes. 

9.2.  A Tervtanács felkért tagjait és a felkért bírálót a 2. függelék szerinti tiszteletdíj illeti meg.  
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A tiszteletdíjat a TTr. 17. § (3) b) pontja értelmében a területi tervtanács esetén a közigazgatás-

fejlesztésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetéséből biztosítja. 

9.4.  A díjazással kapcsolatos ügyintézést az Elnök – a Vas Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztály közreműködésével – szervezi. 

Ezen részletes működési szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a hivatkozott szakmai 

jogszabályok, illetve a kapcsolódó általános érvényű jogszabályok az irányadók. 

Ez a működési rend visszavonásig érvényes. 

A Tervtanács működési rendjét a Tervtanács 2021. február 11-én tartott ülésén fogadta el, ezzel 

egyidejűleg visszavonásra kerül a Tervtanács 2017. szeptember 14-én elfogadott ügyrendje. 

  

 Csermelyi Andrea 

 elnök 
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1. melléklet 

A VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÁLTAL MEGBÍZOTT ÁLLANDÓ TAGOK FELSOROLÁSA 

Tag neve Elérhetősége Tervtanács típusa 
 

Magyar Építész Kamara területi szerve által delegált tagok 

Bajkai Gábor 

 

bajkai.gabor@upcmail.hu 

06-30/352-4853 

építészeti-műszaki 
 

Egri Balázs Lajos 
 
 

egribalazs@matisesegri.hu 
 
06-30-313-1040 

építészeti-műszaki 
 

Gácsi József Ákos 

 

gacsijo@freemail.hu 

06-30/9487436 

építészeti-műszaki 

Gáspár Péter József 

 

gmi@gmi.info.hu 

06-20/927-1229 

építészeti-műszaki 
 

Kiss Gábor architektika@gmail.com 
 
06-30-430-7748 

építészeti-műszaki 

Mátis Barna 
 
 

mb@matisegri.hu 
 
06-30-346-3303 

építészeti-műszaki 
 
településrendezési 

Mátisné Grubánovits Andrea 

 

grubanovitsandrea@matisisegri.hu 

06-30/408-3530 

építészeti-műszaki 
 
településrendezési 

Pankotay Marietta esztersere@gmail.com 
 
06-30-126-9370 

építészeti-műszaki 

Portschy Tamás portschy.t@gmail.com 
 
06-30-946-1295 

építészeti-műszaki 
 
településrendezési 

Pothárn László Péter pannonar@gmail.com 
 
06-70-335-0550 

építészeti-műszaki 
 

Rápli Pál 
 
 

pal.rapli@gmail.com 
 
06-20-967-9032 

építészeti-műszaki 
 
településrendezési 

Rózsa Erzsébet 

 

rozsa.erzsebet@freemail.hu 

06-30/519-2667 

építészeti-műszaki 
 

Sebrek Zsuzsanna 
 
 

sebrekzs@gmail.com 
 
06-30-394-6517 

építészeti-műszaki 

mailto:bajkai.gabor@upcmail.hu
mailto:egribalazs@matisesegri.hu
mailto:gacsijo@freemail.hu
mailto:gmi@gmi.info.hu
mailto:architektika@gmail.com
mailto:mb@matisegri.hu
mailto:grubanovitsandrea@matisisegri.hu
mailto:esztersere@gmail.com
mailto:portschy.t@gmail.com
mailto:pannonar@gmail.com
mailto:pal.rapli@gmail.com
mailto:rozsa.erzsebet@freemail.hu
mailto:sebrekzs@gmail.com
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Takács András József 

 

a.b@chello.hu 

06-20/299-0984 

építészeti-műszaki 
 
településrendezési 

Magyar Mérnöki Kamara területi szerve által delegált tagok 

Bolla Attila 
 
 

bolla_attila@takarnet.hu 
bolla.attila@vas.gov.hu 
 
06-94/410-402 
 

településrendezési 
 
geodéziai és geoinformatikai 
szakcsoport 

Idrányi Edit 

 

idranyi@hu.inter.net 

06-70/443-6821 

településrendezési  
 
épületgépészeti szakcsoport 

Tóthné Temesi Kinga  

 

temesi.kinga@kti.hu 

06-30/300-1516 

településrendezési 
 
közlekedési szakcsoport 

Némethné Palotás Erzsébet  

 

alfaviz@chello.hu 

06-20/461-6341 

településrendezési 
 
vízépítési és vízgazdálkodási 
szakcsoport 

Sümeginé Tekauer Mónika 
 
 

tekauerm@gmail.com 
sumegine.monika@vas.gov.hu 
 
06-20/618-5712 
 

településrendezési  
 
környezetvédelmi szakcsoport 
 

 

  

mailto:a.b@chello.hu
mailto:bolla_attila@takarnet.hu
mailto:bolla.attila@vas.gov.hu
mailto:idranyi@hu.inter.net
mailto:temesi.kinga@kti.hu
mailto:alfaviz@chello.hu
mailto:tekauerm@gmail.com
mailto:sumegine.monika@vas.gov.hu
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2. melléklet 

K É R E L E M 

a nevezett terv Vas Megyei Területi Településrendezési Tervtanácson történő 

megtárgyalásához 

A település megnevezése:  

     A terv megnevezése:  

     Kérelem indoka: (TTr. megfelelő pontja)*  

Tervező neve:  

Tervezői jogosultsága:  

Tervező iroda:  

Levelezési cím:  

Székhely illetve lakcím:  

Telefon:  

E-mail:  

Településrendezési szerződéssel szerződő fél 

neve: 

 

Székhely illetve lakcím:  

     Levelezési cím:  

Kapcsolattartó:  

Telefon:  

E-mail:  

*Lásd 1. függelék! 

Kívánja-e, hogy a tervtanácsi vélemény postai úton is megküldésre kerüljön?   igen    nem 

 

Dátum:          

  ………………..…………..  

 a benyújtó neve és aláírása  
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3. melléklet 

K É R E L E M 

a nevezett terv Vas Megyei Területi Építészeti-Műszaki Tervtanácson történő megtárgyalásához 

Terv megnevezése:  

     A tervezett épület helye (cím, hrsz.):  

     Kérelem indoka: (TTr. megfelelő pontja)*  

Tervező neve:  

Tervezői jogosultsága:  

Tervező iroda:  

Levelezési cím:  

Székhely illetve lakcím:  

Telefon:  

E-mail:  

Építtető / Megrendelő / Megbízó:  

Székhely illetve lakcím:  

Levelezési cím:  

Kapcsolattartó:  

Telefon:  

E-mail:  

*Lásd 1. függelék! 

Kívánja-e, hogy a tervtanácsi vélemény postai úton is megküldésre kerüljön?   igen    nem 

 

Dátum:          

  ………………..…………..  

 a benyújtó neve és aláírása  
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1. függelék 

SEGÉDLET 

a 2. és 3. melléklet szerinti Kérelemhez 

 

A kérelem lehetséges indokai: 

Településrendezési terv esetében: 

TTr. 8. § (2) bekezdés: „A települési önkormányzat polgármestere vagy a településrendezési 

eszköz tervezője településrendezési tervtanácsi véleményt kérhet a készülő településrendezési 

eszközről a településrendezési eljárás közbenső véleményezési szakaszát megelőzően.” 

Építészeti-műszaki terv esetében: 

TTr. 9. § (5) bekezdés a) és b) pont: „A területi építészeti-műszaki tervtanács véleményezi 

a) az engedélykérelem, bejelentés kötelező mellékletét képező dokumentációt a védett 

műemlékkel kapcsolatos 

aa) örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően az Övr. 63. § (3) bekezdés a) 

pontja és b) pont ba) alpontja esetében, 

ab) örökségvédelmi bejelentési eljárást megelőzően az Övr. 64. § (2) bekezdés c) pontja esetében, 

b) az engedélykérelem, bejelentés kötelező mellékletét képező dokumentációt a műemléki 

jelentőségű területet érintő 

ba) nem műemléket érintő építésügyi hatósági engedélyezési - kivéve az országos építési 

követelményektől való eltérés és a használatbavételi engedélyezési - eljárást megelőzően, vagy 

bb) örökségvédelmi bejelentési eljárást megelőzően az Övr. 64. § (3) bekezdés b) pont ba)-bc) 

alpontja esetében.” 

Konzultációs eljárás: 

TTr. 9. § (7) bekezdés: „A területi építészeti-műszaki tervtanács a véleményezési eljárást 

megelőzően konzultációs eljárásban véleményezheti az (5) bekezdés szerinti beruházás 

vázlattervi dokumentációját.” 

 

 

 

 

 

 

Övr.:  a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 

 


