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A megyei területrendezési terv jelentősége
A megyei tervek egyfajta közvetítőként szolgálnak az országos szintű tervek és a települési tervek között.
Egyrészt az Országos Területrendezési Terv elhatározásait területileg pontosítják, amelyeket a megyei tervek
kiegészítenek térségi jelentőségű (országos vagy helyi elhatározású) elemekkel. Az ily módon, koordináltan
kialakított és egységesen megjelenő hálózatot – legyen az közlekedési, energetikai vagy egyéb
infrastruktúra-hálózat – a megyei tervek közvetítik a települési tervek felé.
A társadalmasítás fontossága
A megyei területrendezési terv akkor megfelelő, ha az minél szélesebb körben bírja az ágazatok egyetértését,
a helyi, települési érdekek minél hatékonyabban érvényesülnek, és a tervvel minden érintett azonosulni tud. A
települési elképzelések akkor tudnak minél jobban beépülni a megyei tervekbe, ha a megyei önkormányzat a
jogszabályi kötelezettségen túl további egyeztetéseket biztosít a települési önkormányzatok számára, és
fordítva, ha a település kellő részletezettséggel ismerteti hosszú távú fejlesztési elképzeléseit. Fontos, hogy a
tervezés során a terv készítéséért felelős megyei önkormányzat, az érdekelt települési önkormányzatok és az
ágazatok között egy folyamatos párbeszéd és egyeztetés történjen.
Mikor jó a megyei területrendezési terv?
Részben összefoglalva a fentieket, a megyei terv akkor jó, ha
ténylegesen figyelembe veszi a települési elképzeléseket;
koordinálja az esetlegesen egymással ellentétes települési érdekeket;
megfelel az országos jogszabályi feltételeknek, továbbá
a szomszédos megyei tervekkel összhangban van.
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Előzmények
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényt (Tftv.) 1996-ban fogadta el az Országgyűlés, ezzel
a területrendezés szakterület az államigazgatás szerves részévé vált.
A területrendezési tervek 2000 és 2013 között készültek el, illetve ez idő alatt felülvizsgálatuk is megtörtént. A
tervek készítése és érvényesülésük során szerzett tapasztalatok okán, a bürokráciacsökkentés, valamint a
tervek hatékonyságának növelése érdekében jelentős hangsúlyt kapott a területrendezés szabályainak
megreformálása az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló
1567/2015. (IX. 4.) kormányhatározatban.
Az 1567/2015. (IX. 4.) Kormányhatározat - többek között - az alábbi fő feladatokat nevesíti:

meg kell teremteni a területrendezési tervek egy időben történő készítésének és
elfogadásának jogszabályi feltételeit és új tartalmi követelményeit, összhangban a terület- és
településfejlesztési tervezéssel;
a területrendezési tervek készítéséhez díjmentesen hozzáférhetővé
településrendezéssel egységes formátumra hozott alaptérképeket;

kell

el kell készíteni az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét, valamint
a megyei területrendezési tervek készítését koordinálni és finanszírozni kell.

tenni

a

A 2017. évben megindult reform-folyamatok fontos mérföldköve a területrendezési jogszabályok módosítása,
amelyek tartalmazták:

a területrendezési tervek egy időben történő elkészítésének kötelezettségét, igazodva az európai
uniós tervezési ciklus 7 éves periódusához, ezzel biztosítva a területfejlesztési és területrendezési
tervek kapcsolatának erősítését. Ehhez kapcsolódva a megyék területrendezési terveinek módosítását
az ország és a kiemelt térség területrendezési terve átfogó módosításának elfogadását követő egy
éven belül kell elfogadni;
a területrendezési tervek, a településrendezési eszközök és a településképi dokumentumok
készítéséhez az alaptérképek ingyenes biztosításának kötelezettségét;
a megyei önkormányzatok területfelhasználásra vonatkozó szabályozási önállóságának
megteremtése érdekében egyedi övezetek kijelölésének a lehetőségét. Ezáltal a helyi
sajátosságok, a megye településeket koordináló szerepe jobban érvényesülhet;
a Dokumentációs Központba beküldendő, jóváhagyott területrendezési tervek rajzi munkarészeire
vonatkozóan a digitális dokumentálás részletszabályait és tartalmát. Ezzel lehetővé válik, hogy
valamennyi területrendezési terv digitálisan egységes formátumban álljon rendelkezésre az
adatbázisban, amely megkönnyíti a tervek közötti átjárhatóságot, az összhang igazolását és
ellenőrzését;

Új országos területrendezési törvényjavaslat
2017. augusztusára elkészült és decemberben az Országgyűlés elé került a három területrendezési terv
módosítását magába foglaló egységes törvény, a „Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről” szóló törvényjavaslat, melynek elfogadásáról a 2018. áprilisi országgyűlési
választásokat követően az új Kormány, illetve az új Országgyűlés hivatott dönteni.
A jogszabályoknak megfelelően a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök hierarchikusan
egymásra épülnek, így - a pontosítási szabályok alkalmazása mellett - nem lehetnek egymással ellentétesek.
A megyei területrendezési tervek módosítása - a Miniszterelnökség koordinálása mellett, a Lechner
Tudásközpont Nonprofit Kft. (LTK) informatikai támogatásával - a megyei önkormányzatoknak 2018. évi
feladata. A tervezés finanszírozására vonatkozóan a Miniszterelnökség és a megyei önkormányzatok között a
támogatási szerződések 2017. év végén megkötésre kerültek.

OTrT
- az ország
területfelhasználásának
meghatározása keret
jelleggel
- az országos jelentőségű
közlekedési, energetikai
és egyéb műszaki
infrastruktúra-hálózata
térbeli rendjének
meghatározása
- országos jelentőségű
környezeti, természeti és
kulturális értékek területi
védelme (országos
övezetek)

Kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv

Településrendezési
tervek

- az országos
területfelhasználás és
műszaki infrastruktúra
területi pontosítása
- az országos elemek
kiegészítése a térségi
jelentőségű infrastruktúra
elemekkel
- országos övezetek területi
pontosítása
- térségi jelentőségű
környezeti, természeti és
kulturális értékek területi
védelme (kiemelt térségi
és megyei övezetek)

- az országos és térségi
jelentőségű
területfelhasználás és
műszaki infrastruktúra
pontosítása, telek
mélységű elhelyezése
- az országos, a kiemelt
térségi és megyei
övezetek érvényesítése
(telek mélységű
lehatárolás és a
vonatkozó szabályok
meghatározása)
- az építés helyi rendjének
meghatározása (jogok és
kötelezettségek)
- egyéb ágazati érdekek
érvényesítése

A megyei területrendezési tervek módosítása
CÉLJA
hogy a hatályos Országos Területrendezési Tervvel összhangban
meghatározzák a megye távlati térszerkezetét és területfelhasználását, ezzel
az ágazati célok területi koordinációját és
közvetítsék az országos és a térségi elhatározásokat a településrendezés számára.
FELADATA
az országos területfelhasználás és műszaki infrastruktúra területi pontosítása,
az országos elemek kiegészítése a térségi jelentőségű infrastruktúra elemekkel,
országos övezetek területi pontosítása;
térségi jelentőségű környezeti, természeti és kulturális értékek területi védelme (megyei övezetek);
a megyei sajátosságokat kiemelő egyedi övezet(ek) meghatározásával a megyei fejlesztések
térbeli koordinátája
ÚJDONSÁGAI
A megyei területrendezési tervek
új, földhivatali digitális alaptérképre,
egy időben és egységes metodika alapján,
egyedi, a megyei sajátosságokat kiemelő övezetek kijelölésével,
új ágazati adatszolgáltatás igénybevételével készülnek és
fejlesztési szempontú információk nyújtása érdekében a meglévő és tervezett infrastruktúra
elemek megkülönböztetésével
készülnek.
Meg kell teremteni a megyei területrendezési terveknek a hatályos Országos Területrendezési Tervvel
való összhangját, figyelemmel azonban az új, az Országgyűlés előtt lévő egységes területrendezési
törvényjavaslatban foglalt irányokra is.
Az új megyei javaslatok pedig az országos területrendezési tervezés során figyelembe vételre
kerülhetnek.
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A megyei területrendezési tervek módosítása
A megyei területrendezési tervek legutolsó módosítása zömében 2009 és 2012 között zajlott, összhangban az
Országos Területrendezési Terv (OTrT) 2008. évi módosításával. A tervkészítést/módosítást a Kormányzat a
tervezési költség átlag 50%-ában támogatta.
Az OTrT 2013. évben ismét módosításra került. A módosítást azonban nem követte a két kiemelt térség, a
Budapesti Agglomeráció területrendezési tervének és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének
módosítása és ehhez hasonlóan a megyei területrendezési terveknek a 2013. évi OTrT-vel összhangot
teremtő módosítására sem került sor (Tolna megye kivételével). A területrendezési tervek érvényesülését a
településrendezési tervek számára az OTrT átmeneti rendelkezései biztosították, mely szabályok azonban
nehézkesek és több problémát hordozó alkalmazást tettek csak lehetővé.
Ezt oldja fel a területrendezési tervek egy időben történő módosítása, melyet a megyei
önkormányzatokra nézve a kormányzat 100%-ban támogat.
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A megyei területrendezési tervek utolsó módosítása
Megyei Önkormányzat

Utolsó önkormányzati rendelet száma

Baranya Megyei Önkormányzat

14/2012. (VI. 1.)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

19/2011. (XI. 29.)

Békés Megyei Önkormányzat

11/2012. (VI. 27.)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Csongrád Megyei Önkormányzat
Fejér Megyei Önkormányzat

10/2009. (V. 5.)
10/2012. (III. 19.)
1/2009. (II. 13.)

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

12/2010. (IX. 17.)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

13/2010. (IX. 17.)

Heves Megyei Önkormányzat

10/2010. (V. 07.)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

10/2011. (IV. 29.)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

25/2011. (XII. 15.)

Nógrád Megye Önkormányzata

42/2011. (XI. 22.)

Pest Megyei Önkormányzat

5/2012. (V. 10.)

Somogy Megyei Önkormányzat

13/2011. (IV. 26.)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

19/2011. (XII. 1.)

Tolna Megyei Önkormányzat

8/2017. (VII.17.)

Vas Megyei Önkormányzat

19/2010. (XI. 29.)

Veszprém Megyei Önkormányzat
Zala Megyei Önkormányzat

5/2011. (II. 28.)
22/2010. (XI. 25.)

A megyei területrendezési tervek módosítását
segítő intézkedések
A tervezés költségeihez való hozzájárulás
Megyénként bruttó 20 millió Ft támogatást biztosít a központi költségvetés a 2017. évi
területrendezési feladatok előirányzaton a megyei területrendezési tervek módosításához.
Egységes digitális alaptérkép
2017. május 30-án fogadta el az Országgyűlés az egyes törvényeknek Magyarország
versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 2017. évi LVII. törvényt, mely
az alaptérképek ingyenességét a területrendezési tervek, a településrendezési eszközök és a
településképi dokumentumok készítéséhez egyaránt előírja.
A településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes
átadása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 334/2017. (XI. 9.) Korm.
rendelet tartalmazza a térképek beszerzésének részletszabályait és a területrendezési tervek
esetén a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet módosítását.
A megyei területrendezési tervek módosítása már az új, a településtervezéssel szinkronban lévő
digitális alaptérképre készül.
Az alaptérképek szinkronja a területrendezési tervek és településrendezési eszközök közötti
átjárhatóság biztosítását, gyors és szakszerű tervkészítést tesz lehetővé és egyben jelentős időés költségmegtakarítást biztosít a megyei önkormányzatok számára.
Országos elemek digitális átadása

Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvényben szereplő országos jelentőségű
elemek digitális felületen átadásra kerülnek a megyei tervek készítői számára vektoros
térképkivágatok formájában, megyénként.
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Az ország útállománya közutakra és magánutakra oszlik. A közutak állami tulajdonú országos közutak és önkormányzati tulajdonú helyi közutak. Az országos közutak hossza 31 805 km. A helyi közutak
hossza 167 407 km. Az országos közúthálózat bonyolítja le az ország teljes közúti forgalmának mintegy 75 %-át. Az országos közutakból 8745 km a főhálózat, melyből 2 347 km "E" út, vagyis az európai
úthálózat része. A gyorsforgalmi úthálózat (autópályák, autóutak) hossza 1 366 km, autópálya csomóponti ágakkal együtt pedig 1 804 km. Az országos közutak hosszának 27 %-a településeken halad
keresztül, tehát a települések helyi forgalmának lebonyolításában is jelentős szerepet játszanak. Az országos közutakon 7 529 db híd, 1 793 db közúti-vasúti keresztezés (melyből 1 448 db szintbeli, ebből 63
db biztosítás nélküli) van, ezen kívül 8 715 db közúti csomópont és 5 503 db szintbeli gyalogos átjáró található.
Ingatlan-nyilvántartási térkép
Országos közutak
Országos törzshálózati vasúti pálya
Országos kerékpár útvonal
Szénhidrogén szállító hálózat
Átviteli hálózati távvezeték
Világörökségi terület
Egyedi tájérték
Országos ökológiai hálózat
Natura 2000 terület
Szőlő termőhely kataszter (VINGIS)
Országos gyümölcs termőhely kataszter
Országos vízminőség-védelmi terület
Árvízi kockázattérkép
Komplexökológiai rehabilitáció célterület
Nádkataszter

A megyei területrendezési tervek módosítását
segítő intézkedések
Szakmai támogatás és koordináció
A megyei önkormányzatok és tervezők számára
a tervezés metodikai és formai követelményeiről - az LTK bevonásával tájékoztatókat tartunk;
igény szerinti számban és helyszínen a térinformatikai követelményekhez
kötődően az LTK oktatás tart;
a tervezés során szakmai és technikai segítséget biztosítunk.
Digitális egyeztető felület
Fontosnak tartjuk a megyei területrendezési tervek szakmai egyeztetését, társadalmasításának
gyors és teljes körű biztosítását. A 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet (tartalmi
követelményrendelet) tartalmazza a területrendezési tervek digitális egyeztető felületen történő
egyeztetésének kötelezettségét, mely meggyorsítja és költséghatékonnyá teszi az egyeztetés
folyamatát. A megyei önkormányzat gondoskodik a véleményezésre szánt területrendezési terv
digitális egyeztető felületre történő feltöltéséről, ahol a jogszabályban meghatározott szervek
számára biztosított a tervek elérhetősége, véleményezése és a megyei önkormányzat számára a
vélemények elérése.
Digitális tudástár fejlesztése
Az LTK által üzemeltetett Dokumentációs Központban működő digitális tervtár fejlesztése
lehetővé teszi a területrendezési tervek és településfejlesztési és -rendezési eszközök
szabványosított rajzi munkarészeinek egységes tárolását, érvényesülésük ellenőrzését és az
egymásra épülő hierarchikus tervi rendszer átjárhatóságát. Ehhez szükséges a megyei
területrendezési tervek elfogadott rajzi munkarészeinek jogszabályban előírt digitálisan
egységes formátumban való elkészítése és a Dokumentációs Központnak való megküldése.

Korszerű építésügy, minőségi építészet
Az anyagot összeállította az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
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