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Az előzmények
• Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 21/2006. (IX.8.) Pm. sz. 

rendelettel fogadta el Pest Megye Területrendezési Tervét. A tervet a 

PESTTERV Kft dolgozta ki.

• Az OTrT 2008 évi módosítását követően e rendeletet a Közgyűlés 

5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelettel módosította. Jelenleg is ez a 

terv, illetve ez a rendelet van hatályban 

• 2017-ben a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Lajos 

Tudásközpont (a budapesti agglomeráció vonatkozásában a PESTTERV 

Kft közreműködésével) kidolgozta „Magyarország és egyes kiemelt 

térségei területrendezési tervéről szóló törvény tervezetét”. A tervezet 

2017. decemberében az Országgyűlés elé került (azt az Országgyűlés 

valamennyi bizottsága támogatta), elfogadását az Országgyűlés 2018 

februárjában – az országgyűlési választások közeledtével - elnapolta.

Fentiekre való tekintettel a megyei területrendezési tervek 2018 évi 

módosítása a hatályos OTrT figyelembevételével, de az elkészült új 

területrendezési tervekről szóló törvény tervezetének ismeretében – annak a 

tervezés megújítására törekvő szellemiségének érvényesítésével - kezdődik 

meg.
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A megyei területrendezési terv célja

A megyei területrendezési terv célja, hogy az országos területrendezési 

szabályozással összhangban meghatározza a térségi területfelhasználás 

feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli 

rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, 

területhasználati orientálása érdekében, tekintettel a fenntartható 

fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális 

adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat 

megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. 

A hatékony és korszerű területrendezés ennek érdekében folyamatos, 

rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert alkot az ország és a 

megye területi képét megalkotó fejlesztési stratégiákkal.

Pest megye területrendezési tervének hatálya

A megyei területrendezési terv a megye Budapesti agglomeráción kívüli 

területére terjed ki. 

A megyei területrendezési terv rendelkezéseit alkalmazni kell az érintett települések 

településrendezési eszközei, illetve a településképi rendelei készítése és elfogadása során.



Pest megye a hatályos OTrT-ben
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Pest megye hatályos szerkezeti terve
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A megyei területrendezési terv 2018 évi 

módosítása 

A módosítás az időközben megváltozott tartalmi követelmények 

figyelembevételével készül.

• A módosítás az új – a településrendezési tervezésnél használt 

alaptérképpel megegyező tartalmú – digitális földhivatali alaptérképen, a 

korábbi tervezési alaptérkép pontatlanságait kiküszöbölő módon kerül 

feldolgozásra (1:50.000 méretarányban, de a településrendezési 

tervezésben való érvényesítés érdekében 1:10.000 méretaránynak 

megfelelő pontossággal)

• Ennek köszönhetően a megyei területrendezési terv módosításának 

lehatárolásai és területi besorolásai – digitális adatszolgáltatással –

közvetlenül is rendelkezésre fognak állni a településrendezési eszközök 

készítésénél, módosításánál,

• A térségi területfelhasználás tervezésének kiinduló alapját: 

o (a települések adatszolgáltatásának  felhasználásával) a települési térség 

és sajátos térség vonatkozásában az érintett települések hatályos 

településszerkezeti tervi lehatárolásai

o erdőgazdasági, vízgazdálkodási térség vonatkozásában pedig az új – az 

aktuális helyzetnek megfelelő – ágazati adatszolgáltatások képezik, 7



• Az új digitális alaptérképnek és az új erdészeti adatszolgáltatásnak 

köszönhetően lehetővé válik az erdőgazdálkodási térség pontos lehatárolása.

• Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok az OTrT 

figyelembevételével, a térségi jelentőségű hálózatok és létesítmények pedig a 

megyei és térségi érdekek figyelembevételével, minden esetben az illetékes 

államigazgatási szervvel egyeztetett módon kerülnek meghatározásra.

• A térségi övezetek lehatárolásának alapja az új – e célra megkért és kapott -

ágazati adatszolgáltatás lesz, a területi konfliktusok egyeztetése az érintett 

települési önkormányzatok és a területileg illetékes (adatszolgáltató) 

államigazgatási szervek bevonásával történik majd.

• Az egyedileg meghatározott megyei övezetek lehatárolása (amelyre a hatályos 

OTrT is lehetőséget ad) a megye településfejlesztési dokumentumainak 

figyelembevételével, megyei koordinációval történik majd olyan módon, hogy 

a területi lehatárolások az országos szabályozás módosítását követő 

időszakban is alkalmasak legyenek úgy a rendezési - mint az Országos 

Területfejlesztési Koncepció módosítását követően a fejlesztési eszközök 

területi fókuszainak meghatározására.
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A megyei területrendezési terv módosításának 

tervezett menete
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Mérföldkövek A mérföldkő határideje

Munkaindító fórum a megyeházán 2018. március 14

Munkaközi fórum a készülő egyeztetési anyag megvitatására (a járási, illetve a 

települési érdekek érvényesítése érdekében) 

2018. július 1 – 2018. augusztus 29 között

Egyeztetési anyag elkészítése, dokumentálása 2018. augusztus 29

Államigazgatási egyeztetési eljárás megindítása 2018. szeptember 5-ig

Vélemények feldolgozása és az elfogadott javaslatok beépítése a tervbe 2018. október 31-ig

Miniszteri záróvélemény megkérése 2018. november 5-ig

Közgyűlési előterjesztésre bocsátható tervanyag összeállítása 2018. december 14-ig

A megye területrendezési tervének Közgyűlési elfogadása 2018. december 20 – 2019. január 31 között

Az elfogadott tervdokumentáció leszállítása 2019. február 10-ig



A készülő megyei területrendezési terv-módosítás 

kitekintése a „Magyarország és egyes kiemelt térségei 

területrendezési tervéről szóló törvénytervezet” 

elfogadását követő időszakra

A megyei tervezést is érintő új elemek és tartalmak 

„Magyarország és az egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről” szóló 2017 évi törvény 

tervezetében:

• Megújított, összehangolt fogalomhasználat

• Új ágazati adatszolgáltatások érvényesítésének lehetősége

• Egyszerűsödő és a kerettervi jellegnek megfelelő területfelhasználási 

szabályozás

• Az erdőgazdálkodási és a vízgazdálkodási térség kivételével a tervezet 

megszünteti a térségi területfelhasználási kategóriák településrendezési 

eszközökben való érvényesítéséhez rendelt kötelező %-os szabályokat, ezzel a 

területfelhasználás tervezése szabadabbá, irányt mutatóbbá válik

• Lehetőség a megyei sajátosságokat kiemelő egyedi övezetek kijelölésére
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Új, a korábbi szabályozási tartalmat kiegészítő szabályozási 

tartalom (többek között):

• Az új beépítésre szánt területek kijelölésének szabályozása 

• Az eltérés lehetőségének új szabályozása

• A külfejtéses művelésű bányatelek megállapításának szabályozás

• Az egyedileg meghatározott megyei övezetekre vonatkozó előírások 

kereteinek szabályozása
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A megyei tervezés alapját képező hatályos OTrT törvényben meghatározott 

térségi területfelhasználási kategóriák, illetve a „Magyarország és az egyes 

kiemelt térségeinek területrendezési tervéről” szóló 2017 évi törvény 

tervezetében tervezett térségi területfelhasználási kategóriák összehasonlítása

Területfelhasználási kategóriák a hatályos Országos 

Területrendezési Terv szerint 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2017 évi törvénytervezet szerint

Az országos területfelhasználási kategóriák:

a) legalább 1000 ha területű térségek:

 erdőgazdálkodási térség,

 mezőgazdasági térség,

 vegyes területfelhasználású térség,

 települési térség,

b) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:

 vízgazdálkodási térség,

 építmények által igénybe vett térség,

 települési térség.

A megyei területfelhasználási kategóriák:

a) legalább 50 ha területű térségek:

 erdőgazdálkodási térség,

 mezőgazdasági térség,

 vegyes területfelhasználású térség,

b) legalább 10 ha területű települési térség,

c) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:

 vízgazdálkodási térség,

 építmények által igénybe vett térség

Az országos területfelhasználási kategóriák:

 erdőgazdálkodási térség,

 mezőgazdasági térség,

 vízgazdálkodási térség,

 települési térség.

A megyei területfelhasználási kategóriák 

a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:

 erdőgazdálkodási térség,

 mezőgazdasági térség,

 vízgazdálkodási térség,

 települési térség,

b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség.
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A megyei tervezés alapját képező hatályos OTrT törvényben meghatározott 

térségi területfelhasználási kategóriák, illetve a „Magyarország és az egyes 

kiemelt térségeinek területrendezési tervéről” szóló 2017 évi törvény 

tervezetében tervezett térségi övezetek összehasonlítása

a) országos ökológiai hálózat övezete,

b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete,

c) jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete,

d) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,

e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

övezete,

f) világörökségi és világörökségi várományos terület övezete,

g) országos vízminőség-védelmi terület övezete,

h) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 

keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 

területének övezete,

i) kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete.

a. ökológiai hálózat magterületének övezete,

b. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,

c. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,

d. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,

e. jó termőhelyi adottságú szántók övezete,

f. kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete,

g. erdők övezete,

h. erdőtelepítésre javasolt terület övezete,

i. tájképvédelmi terület övezete,

j. világörökségi és világörökségi várományos területek 

övezete,

k. vízminőség-védelmi terület övezete,

l. nagyvízi meder övezete,

m. VTT-tározók övezete,

n. honvédelmi és katonai célú terület övezete.

A megyei övezetek

a) magterület övezete,

b) ökológiai folyosó övezete,

c) pufferterület övezete,

d) erdőtelepítésre javasolt terület övezete,

e) ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete,

f) rendszeresen belvízjárta terület övezete,

g) földtani veszélyforrás területének övezete,

h) honvédelmi terület övezete.

a. ásványi nyersanyagvagyon terület övezete,

b. rendszeresen belvízjárta terület övezete,

c. tanyás területek övezete,

d. földtani veszélyforrás terület övezete,

e. egyedileg meghatározott megyei övezet(ek).
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A „Magyarország és az egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről” szóló 2017 évi törvény 

tervezetében és azzal összefüggésben kezdeményezett 

legjelentősebb (egyéb) jogszabályváltozások

• A OTrT kiegészül a honvédelmi célú és a vízgazdálkodási célú erdőterület, valamint a 

vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület kijelölése lehetőségével.

• A bányatörvény a külfejtéses bányatelek megállapításának szabályozása során kiegészül 

azzal a kitétellel, hogy azt megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak akkor 

lehet, ha a OTrT bányatelek megállapításra vonatkozó előírásai teljesülnek.

• Az Étv kiegészül azzal a paragrafussal, hogy „Nem jár kártalanítás, ha a 13. § (1) 

bekezdés szerinti építési jog keletkezését követően nem történt a helyi építési 

szabályzatnak megfelelő telekalakítás vagy nem kezdődött meg építési tevékenység, és 

az építési jogot a települési önkormányzat az építési jog keletkezésétől számított 7 évet 

követően módosítja vagy megszünteti.” 

• A településrendezési tervek megújításának határideje 2018. decemberéről 2020. 

szeptemberére módosul. 



A Pest Megyei Önkormányzat, 

valamint a megyei területrendezési terv módosítását 

kidolgozó tervezők 

az egész tervezési és egyeztetési folyamatban számítanak az 

érintett települések polgármestereinek, képviselő 

testületeinek, főépítészeinek, szakembereinek 

együttműködésére, aktív, segítő közreműködésére

KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET 
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