
A településrendezés és a 

településképi védelem 

aktualitásai

Csermelyi Andrea

állami főépítész

Vas Megyei Kormányhivatal



Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi

LXXVIII. törvény (Étv.)

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tktv.)

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.

8.) Korm. rendelet (314-es)

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

(újR.)

Érintett jogszabályok:



Változás a településrendezés szerkezeti felépítésében

Étv. 2021. július 1-től

Régi fogalmak

Fejlesztési dokumentumok

- Településfejlesztési 

koncepció

- Integrált településfejlesztési 

stratégia

Településrendezési eszközök

- Településszerkezeti terv

- Helyi építési szabályzat 

(melléklete a szabályozási 

terv)

Új fogalmak

Településterv (gyűjtőnév)

- Településfejlesztési terv

(fejlesztési terv)

- Településrendezési terv

(rendezési terv) - helyi 

építési szabályzat és 

kötelező mellékletei



Határidők – alkalmazhatóság, módosíthatóság

új Településterv - újR. alapú új tervek: [Étv. 60. § (11) bekezdése, OTÉK 121. §

(3) bekezdése]

készítése és módosítása: 2021. július 1-től

alkalmazandó anyagi: készítésekor és módosításakor 

hatályos OTÉK II - III. fejezet,

1-2. melléklet + új R. + szabályzat

eljárásrend 2022. június 30-ig megkezdett 314-es

2022. július 1-től  újR. + E-TÉR

https://lechnerkozpont.hu/telepulestervpalyazat

régi OTÉK (2012. 08. 06.) alapú tervek: [Étv. 60. § (8) bekezdése, OTÉK 121. §

(1) bekezdése]

módosítható: 2023. december 31-ig

alkalmazandó anyagi: régi OTÉK II. fejezet, 1. melléklet

módosításkor hatályos OTÉK III. fejezet 

BIA az újR. szerint

eljárásrend 314-es, 2022. július 1-től újR. és E-TÉR

az új tervet el kell készíteni 2024. január 1-ig 

https://lechnerkozpont.hu/telepulestervpalyazat


Határidők – alkalmazhatóság, módosíthatóság

314-es alapú tervek (OTÉK 2021.07.15.) + : [Étv. 60. § (9)-(10) 

bekezdése, OTÉK 121. § (2) bekezdése]

módosítható: 2027. június 30-ig

alkalmazandó 2021.07.15-i OTÉK II. fejezet, 1-2. melléklet;

anyagi: módosításkor hatályos OTÉK III. fejezet

BIA az újR. Szerint

eljárásrend 314-es, 2022. július 1-től újR. és E-TÉR

az új tervet el kell készíteni 2027. július 1-ig

folyamatban lévő, 2021. június 30-ig megkezdett (legalább 

az előzetes tájékoztatás), teljes közigazgatási területre készülő 

új terv eljárását le kell zárni (önkormányzati döntés) 2022. 

december 31-ig; hatályos és módosítható 2027. június 30-ig

az új tervet el kell készíteni (hatályba léptetni) 2027. július 1-ig

Jogalkalmazás során a fenti anyagi jogi jogszabályoknak megfelelően kell 

eljárni!



Megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat

1. Megalapozó vizsgálat újR. 1. melléklet (M) 7. §

2. Alátámasztó javaslat újR. 2. melléklet (A) 7. §

települési környezeti értékelés kötelező és mérlegelés alapján

megállapított esetei

biológiai aktivitásérték számítása az újR. szerint (9. melléklet)

már most is

M és A tartalma település lakosságszámtól független

M és A 7 évig felhasználható, a korábbiak is, de hét év letelte után újat

kell készíteni.

Tartalmát az önkormányzati főépítész vagy az ő egyetértésével a

településtervező határozza meg.

Tartalomra vonatkozó feljegyzést a képviselő-testületnek jóvá kell

hagynia→ ezzel kell kezdeni a folyamatot.

Kötelező készítés kivételei (újR. 8. §)



A településfejlesztési terv

A településfejlesztési terv részletes tartalmi követelményeit

kormányrendelet (újR. 3. melléklet) és a településtervezési

szabályzat állapítja meg, amely a település

népességszámára tekintettel az egyes településekre eltérő

tartalmi követelményeket határoz meg.

5000 fő alatt (elhagyhatók a zárójelesek)/felett

jövőkép

stratégia

cselekvési program újR. 3. melléklet 3. pont,

(részletes cselekvési program)

fejlesztési tervlap újR. 3. melléklet 5. pont (lényegében a 

korábbi településszerkezeti terv utódja)

(részletes fejlesztési tervlap)

(monitoring)

Okos városnál + LTK módszertan



újR. 2. §

23. településtervezési szabályzat: a fejlesztési terv és rendezési

terv, a településképi rendelet, valamint egyes településrendezési

sajátos jogintézmények előkészítésének támogatása érdekében,

azok összeállításának műszaki elvárásait és egyeztetésének

technikai szabályait e rendelettel összhangban megállapító

tervezési segédlet, amely a településfejlesztésért és

településrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)

által vezetett minisztérium honlapján kerül közzétételre.

https://kormany.hu/miniszterelnokseg/telepulestervezesi-

szabalyzat

A településfejlesztési tervet – a teljes közigazgatási területre – a

települési önkormányzat képviselő-testülete normatív

határozattal állapítja meg.

A településfejlesztési tervben foglaltakat a települési

önkormányzat a döntéseiben érvényesíti.

https://kormany.hu/miniszterelnokseg/telepulestervezesi-szabalyzat


A településrendezési terv

A településfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az abban

meghatározott településfejlesztési célok megvalósítása érdekében

önkormányzati rendeletként a teljes közigazgatási területre – MJV

kivételével – a települési önkormányzat képviselő-testülete helyi építési

szabályzatot alkot.

Tartalmi követelményeit kormányrendelet (újR. 4. melléklet) és a

településtervezési szabályzat állapítja meg, amely a település

népességszámára tekintettel az egyes településekre eltérő tartalmi

követelményeket határoz meg.

Településrendezési terv csak a településfejlesztési tervvel

összhangban készülhet.

Önkormányzatok közös tervezése – külön egyeztetés és döntés (újR. 6. §

és 62. § (5) bekezdés)



A településrendezési terv

Helyi építési szabályzat tartalmi követelményei újR. 4. melléklet (1.

minden település, 2. 5000 fő felett, 3. országos természeti védelem

Mellékletei az újR. 5. melléklete szerint

- szabályozási terv minimális kötelező tartalommal (6. melléklet 3-8.

szerinti alapelemek + Étv. szerinti területek/védőterületek

/védőtávolságok) és egyedi szabályozási elemek

- építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályai

(táblázat)

- elhelyezhető és tiltott rendeltetések (táblázat) és számuk is!

- biológiai aktivitásérték fenntartása (táblázat) (9. melléklet)

- (5000 felett kötelező/alatt választható)

+ egyes sajátos jogintézmények

+ egyéb szükséges táblázat település sajátosságától függően

A településterveket együttesen legalább négyévente felül kell

vizsgálni! (újR. 17. §) Új fejlesztési cél esetén együttes módosítás

szükséges!



Hierarchia és kapcsolatok

A fejlesztési terv és a rendezési terv készítése, valamint ezek módosítása

együtt készül, kivéve, ha az önkormányzat

1. törvény alapján egy településen több rendezési tervet is készíthet;

2. a rendezési terv módosítása előtt áttekinti a fejlesztési tervet, és dönt

arról, hogy a fejlesztési tervet változatlan tartalommal alkalmazza,

3. a fejlesztési terv módosítása előtt áttekinti a rendezési tervet, és dönt

arról, hogy

 a rendezési tervet változatlan tartalommal alkalmazza, vagy

 a fejlesztési tervben foglalt időtáv figyelembevételével a rendezési tervet egy

későbbi időpontban módosítja.

A településrendezési terv módosításával egyidejűleg a képviselő testület

dönt, hogy a településfejlesztési tervet változatlan tartalommal fenntartja,

vagy a településrendezési tervre tekintettel módosítja.

A fejlesztési tervről szóló döntés megelőzi a rendezési tervről szóló döntést.

Kézikönyv és településképi rendelet egyidejű készítése vagy módosítása egy

egyeztetési eljárásban történhet. A kézikönyvről szóló döntés megelőzi a

településképi rendeletről szóló döntést.



Hierarchia és kapcsolatok

A településterv, a kézikönyv, valamint a településképi rendelet az országos,

a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek, valamint a

területfejlesztési koncepciók és programok alapján kerülnek kidolgozásra.

Ha a területrendezési tervek, területfejlesztési koncepciók és

programok módosulnak, a településtervet, a kézikönyvet és a településképi

rendeletet is felül kell vizsgálni, és szükség esetén 9 hónapon belül

módosítani kell.

A településterv a jogfolytonosság biztosításával, a korábbi

településfejlesztési koncepcióra, integrált településfejlesztési stratégiára és

településrendezési eszközre, valamint a korábbi településtervre alapozva, a

település földrajzi adottságainak és lakosságszámának, egyedi történeti

sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepének

figyelembevételével készül.

A fejlesztési terv, a rendezési terv, a kézikönyv és a településképi

rendelet egymással tartalmi összhangban készül, a tervezett változások

időbeli ütemezésére figyelemmel.

A területi építészeti követelményeket a helyi építési szabályzatban is

érvényesíteni kell.



újR. - Egyeztetési eljárás

(4 eljárás helyett 3 lesz) Adatszolgáltatás minden esetben kötelező!

Általános egyeztetési eljárás

véleményezési szakasz: K 30/M 15 nap, 6 hónapig érvényes

egyeztetés 8 nap

záró szakasz: 20 nap; egyeztetés10, hiánypótlás 10 kiírás + 10 telj.

tárgyalás tartható, teljesítéstől/tárgyalástól 10 nap, 6 hónapig étv.

Speciális egyeztetési szabályok

- Egyszerűsített eljárás:

véleményezési szakasz csak partner 10 nap

kötelező tárgyalás 10 nap – véleményező szervek + érintett önk.

záróvélemény 5 nap

- Rövid eljárás:

véleményezési szakasz csak partner 5 nap + 5 nap egyeztetés

záró vélemény 10 nap / egyeztetés esetén 15 nap

Hatályba léptetés – Jat. szerint

Jogszerűség vizsgálata:

Törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése

Záró vélemény felülvizsgálata jogszabály sértés esetén



Településképi rendelet és TAK – kis változtatások

Tkr. – egyszerűsödött a településképi követelmények rendszere

Véleményezési eljárás

 vizsgálati szempontok változnak (44. § (3) b) pont) (közterületről láthatóság)

 hiánypótlás kiírására van lehetőség

 állami főépítész megkeresésére nincs lehetőség 2022. július 1-től

Bejelentési eljárás

 kötelező esetkörök: rendeltetés és rendeltetési egység szám

megváltoztatása, reklámok és reklámhordozók

Alkalmazhatóság az új Tkr. Elfogadásáig, felülvizsgálati kötelezettség az új

településtervvel készítésével együtt.

Módosítás: 2021.07.16. előtt A-314-es E-314.es

2021.07.16.-2022.06.30. A-újR. E-314-es

2022.07.01-től A-újR. E-újR.

Új TAK és Tkr. 2021.07.16.-2022.06.30. A-újR. E-314-es

2022.07.01-től A-újR. E-újR.

újR. Szerinti határidők rövidebbek: 15 nap, 5 nap az egyeztetésre



Új vagy módosított – fontosabb – fogalmak

2021. július 1-től, illetve

2021. július 16-tól

Étv. 2. § 28. Településrendezési illeszkedés követelménye: helyi építési

szabályzat hiányában alkalmazott, a telek alakítására, a beépítés mértékére,

magasságára, módjára, helyére, valamint a rendeltetési egységek számára és

rendeltetés módjára vonatkozó, az önkormányzat által egy adott területre

meghatározott, az országos településrendezési és építési követelményekkel

összhangban álló, vagy indokolt esetben annál megengedőbb

településrendezési és építési követelmény, amely telekalakítás, új építmény

építése, az építmény térfogatát megváltoztató építési tevékenység, épületben

rendeltetési egység számának vagy a rendeltetés módjának változtatása esetén

biztosítja a települési környezetbe való harmonikus beillesztést és az érintett

telken a környezetével azonos értékű építési jogok és kötelezettségek

érvényesülését; ha a helyi építési szabályzat az e törvényben vagy a

végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott kötelező tartalmi

elemek közül egyeseket nem tartalmaz, az illeszkedés követelményét ezen

hiányzó szabályozási elemekre kell alkalmazni.

Étv. 18. § (2)-(4) bekezdéseben foglaltak!



Étv. 2. §

48. Települési zöld infrastruktúra: jellemzően zöld- vagy vízfelülettel borított

területek széles körű ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtó, stratégiailag

tervezett hálózata, amely a településtervben kerül meghatározásra, és az

életminőség javítását, az egészség-, a környezet-, a természet- és a tájvédelem

biztosítását szolgálja.

OTÉK 1. melléklet

28. Építési hely: az építési teleknek, teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti

építési határvonalai által körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen - a

védőtávolságok és más jogszabályi előírások megtartásával, vagy azon belül a

szabályozási terven jelölt beépíthető területrészen - az építési övezeti, övezeti

előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület (épületek) elhelyezhető

(elhelyezhetők).

107. Szabályozási vonal: a közterületet és az egyéb nem közterületet

elválasztó meglévő, valamint a szabályozási terven meghatározott tervezett

közterületi telekhatár.

újR. 2. §

7. kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából a fejlesztési

tervben kijelölt fejlesztési akcióterület;



Étv. 7. § és újR. 59. § (2) 

A település beépítésre szánt területe csak olyan használati

célra növelhető, amilyen célra a település már beépítésre

kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a

települési önkormányzat képviselő-testülete külön

döntéssel igazolja.

A rendezési terv készítéséről szóló döntés tartalmazza:

- a készítés vagy módosítás tényét,

- új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben

foglalt követelményeknek való megfelelést,

- amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté

nyilvánítást és

- a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat

tartalmát, és ezzel kapcsolatos települési főépítész vagy

településtervező által készített szakmai feljegyzés

elfogadását.



Szabályozási vonal – Kiszolgáló és lakóút céljára 

történő lejegyzés – Étv. 27. §

A szabályozási vonalként megjelenő szabályozási elem a szabályozási

elem megvalósulásáig, de legfeljebb hét évig érvényes. Legfeljebb

hétévente felül kell vizsgálni és

- meghosszabbítására csak a közérdekű elrendelési indok fennállása

esetében van lehetőség,

- törlésekor gondoskodni kell a helyi építési szabályzatból, valamint

az azzal összefüggő korlátozás vagy tilalom ingatlan-

nyilvántartásból való törléséről, valamint a szabályozási

elemhez kapcsolódó építési jogok és követelmények módosításáról.

Étv. 60. § (15) bekezdés értelmében a 27. § (2) bekezdést a 2021.

július 1-jét megelőzően elrendelt szabályozási vonalnál is

alkalmazni kell azzal, hogy a szabályozási vonal felülvizsgálatát az

első 7 éves felülvizsgálati kötelezettséget megelőzően 2024. január 1-

ig el kell végezni.



E-TÉR

A digitális egyeztető felület működtetése érdekében az

érintett önkormányzatoknak, államigazgatási

szervezeteknek, költségvetési szerveknek első

alkalommal 2021. szeptember 30-ig kellett az Étv. 59/C. §

(2) bekezdése szerinti adattartalommal regisztrálniuk az E-

TÉR-ben, megjelölve a szervezet képviseletében eljáró

adminisztrátort és a felhasználói adminisztrátorokat.

A szervezetek felhasználóinak 2021. december 31-ig kell

az Étv. 59/C. § (6) bekezdése szerinti adattartalommal, a

szervezeti adminisztrátorok irányításával regisztrálniuk az

E-TÉR-ben.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Szombathely, 2022.május


