
IRODALOMJEGYZÉK

Törvények:  (letölthetők  a  www.foepiteszek.hu „Jogszabálymutató” 
menüpontján keresztül)

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2000.  évi  CXII.  törvény  a  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  Területrendezési 

Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
2004.  évi  CXL.  törvény  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás 

általános szabályairól
2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervéről
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

Kormányrendeletek: (letölthetők  a  www.foepiteszek.hu „Jogszabálymutató” 
menüpontján keresztül)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről

137/2004.  (IV.  29.)  Korm.  rendelet  a  tervpályázati  eljárások  részletes 
szabályairól

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról

103/2006.  (IV.  28.)  Korm.  rendelet  az  építésüggyel  kapcsolatos  egyes 
szabályozott  szakmák  gyakorlásához  kapcsolódó  szakmai 
továbbképzési rendszer részletes szabályairól

104/2006.  (IV.  28.)  Korm.  rendelet  a  településtervezési  és  az  építészeti-
műszaki tervezési jogosultságról

252/2006.  (XII.  7.)  Korm.  rendelt  a  településrendezési  és  az  építészeti-
műszaki tervtanácsokról

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az 

építésügyi hatósági ellenőrzésről
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218/2009.  (X.  6.)  Korm.  rendelet  a  területfejlesztési  koncepció,  a 
területfejlesztési  program  és  a  területrendezési  terv  tartalmi 
követelményeiről,  valamint  illeszkedésük,  kidolgozásuk, 
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

282/2009.  (XII.  11.)  Korm.  rendelet  a  kiemelt  térségi  és  megyei 
területrendezési  tervek  készítése  során  az  országos,  a  kiemelt 
térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatban 
állásfoglalásra  kötelezett  államigazgatási  szervek  köréről  és  az 
eljárás részletes szabályairól

77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról 
és  a  területrendezési  tervezési  tevékenység  felügyeletét  ellátó 
hatóság kijelöléséről

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, 
a  kulturális  örökségvédelmi  szakigazgatási  szervekről,  és 
eljárásaikra vonatkozó szabályokról

Miniszteri rendeletek: (letölthetők a www.foepiteszek.hu „Jogszabálymutató” 
menüpontján keresztül)

40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet a területrendezési, a településrendezési és 
az építészeti-műszaki tervtanácsokról

66/1999.  (VIII.  13.)  FVM rendelet  az  építészeti  örökség  helyi  védelmének 
szakmai szabályairól

9/2007.  (IV.  3.)  ÖTM  rendelet  a  területek  biológiai  aktivitásértékének 
számításáról

37/2007.  (XII.  13.)  ÖTM  rendelet  az  építésügyi  hatósági  eljárásokról, 
valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk 
tartalmáról

24/2009.  (IX.  30.)  NFGM  rendelet  a  telekalakítási  és  építési  tilalom 
elrendeléséről

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről

Alkotmánybírósági határozatok:

1298/B/1990. AB határozat
63/1991. (XI. 30.) AB határozat
42/1992. (VII. 16.) AB határozat
47/1992. (IX. 26.) AB határozat
61/1994. (XII. 24.) AB határozat
36/1995. (II. 17.) AB határozat
13/1998. (IV. 30.) AB határozat
20/2001. (VI. 11.) AB határozat
24/2001. (VI. 29.) AB határozat
53/2004. (XII. 10.) AB határozat
61/2004. (XII. 14.) AB határozat
64/2004. (XII. 14.) AB határozat
47/2005. (XII. 14.) AB határozat
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50/2007. (VIII. 10.) AB határozat
16/2008. (II. 28.) AB határozat
100/2008. (VII. 11.) AB határozat
125/2008. (X. 17.) AB határozat

Szakkönyvek:

Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Osiris Kiadó 2006.)
Terület-  és  településrendezési  ismeretek  -  tankönyv  a  köztisztviselők 

továbbképzéséhez) (Magyar Közigazgatási Intézet 2006.)
Városfejlesztési Kézikönyv (2009. NFGM)

Honlapok:

www.e-epites.hu
www.koh.hu
www.icomos.hu
www.vilagorokseg.hu
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