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Szakirodalom-jegyzék 

Törvények: 

 Magyarország Alaptörvénye; 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; 

 a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény; 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 

 a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény; 

 az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény; 

 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény; 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; 

 a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény; 

 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; 

 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;  

 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény;  

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény;  

 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény; 

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; 

 a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény. 

Kormány- és miniszteri rendeletek: 

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

Korm. rendelet;  

 a településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet; 

 a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet; 

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

Korm. rendelet; 

 a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; 

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

Korm. rendelet;  

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

rendelet; 

 a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet; 
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 a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

Korm. rendelet; 

 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

 az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az országos 

Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

 a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet; 

 az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet;  

 a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 

tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 

elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. 

rendelet; 

 a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési 

tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi 

érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek 

köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 14.) Korm. rendelet; 

 a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő 

dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet;  

 a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett 

területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet. 

Könyvek, cikkek: 

 Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Osiris Kiadó 2006.); 

 Frank János: Makovecz Imre (Corvina, Budapest, 1980.); 

 Beke Pál: Méltóságkereső Önéletrajz és szakmatörténet (EditioPlurilinguaShark Print 

Kiadó, Kaposvár – VEL, Budapest, 2001).; 

 Balázsi Károly: Beke Pál - Egy népművelő emlékezete (Forrás: Zempléni Múzsa). 

Honlapok: 

www.e-epites.hu 

www.icomos.hu 

www.vilagorokseg.hu 
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