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Település

 A társadalmi tér mesterségesen létrehozott, 

eltérő nagyságú alapegysége, amelyben a 

legfontosabb és leggyakoribb társadalmi-

gazdasági tevékenységek (ún. „társadalmi 

alapfunkciók”) térben koncentráltan vannak 

jelen.

Társadalmi alapfunkciók: lakhatás, munkavégzés, oktatás-képzésben való 

részvétel, létfenntartással kapcsolatos tevékenységek, szabadidős 

tevékenységek, ügyintézési tevékenységek



Települési tervek típusai

 Rendezési tervek
az elsődlegesen a fejlesztés térbeli, fizikai viszonyait határozza meg

 Fejlesztési tervek (stratégiai és operatív)
a jövőbeli cselekvéseket, azok célját, idejét, módját, szervezeti és 

finanszírozási hátterét tartalmazzák



Tervek időtávlatuk alapján

 hosszú távú tervek: 10 év feletti időtáv, 

 középtávú tervek: 4–10 évre (célszerűen a 

4-5 éves választási ciklushoz igazodóan),  

 rövid távú tervek: 1–3 évre (a költségvetéssel 

összhangban)



Rendezési tervek

 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 2003. évi XXVI. 

Törvény, mód: 2013. évi LVI. törvény

 Kiemelt térségek Területrendezési Tervei

(Budapesti agglomeráció TrT, 2005. évi LXIV törvény mód: 

2011. évi LXXXVIII tv.;

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet TrT: 2000. évi CXII. Törvény, 

mód: 2008. évi LVII. Törvény)

 Megyei TrT-ek

 Települések Rendezési Tervei: 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. Rendelet az országos településrendezési és 

építési követelményekről



A településrendezés feladata 

A településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek 

felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok 

kialakításával

 meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlődésének 

térbeli-fizikai kereteit,

 a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva 

elősegítse annak működőképességét a környezeti ártalmak 

legkisebbre való csökkentése mellett,

 biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra-

hálózatot, valamint

 biztosítsa a település, településrészek megőrzésre érdemes 

jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, 

természeti és tájképi arculatának védelmét.



A településrendezés eszközei

 a településszerkezeti terv, amelyet a településfejlesztési koncepció 

alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki 

és állapít meg,

 a helyi építési szabályzat, amelyet a településszerkezeti terv alapján 

a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít 

meg,

 Kerületi építési szabályzat

 Fővárosi településszerkezeti terv, Fővárosi Rendezési Szabályzat

 a Duna-parti építési szabályzat és a Városligeti építési szabályzat, 

amelyet a településszerkezeti terv és a Fővárosi rendezési 

szabályzat alapján a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete 

dolgoztat ki és állapít meg.



Településszerkezeti terv

 A településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és 

a természeti környezet alakításának és védelmének

területfelhasználással összefüggő módját, valamint 

 ki kell jelölni a település fejlesztésének területi irányait. 

 A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település egyes 

területrészeinek területfelhasználását, 

a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 

elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli 

kialakítását és elrendezését.

 A településszerkezeti tervet a település teljes közigazgatási 

területére kell elkészíteni.

 Legalább 10 évente az önkormány felülvizsgálja



Helyi építési szabályzat

A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban

megállapítja - a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti

elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az

egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és

intenzitásával kapcsolatos előírásokkal - a helyi építési követelményeket,

jogokat és kötelezettségeket

 a település teljes közigazgatási területére,

 az együtt tervezendő területekre, amelyek összességében a település teljes 

közigazgatási területét lefedik, vagy

 külön az együtt tervezendő területre vagy területekre, és külön az együtt 

tervezendő területen, területeken kívüli közigazgatási területre.

 Legalább 4 évente áttekinti a települési önkormányzat

Szabályozó: 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet



1997. LXXVIII. tv. és mód: 2012. évi CLVII. tv. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről 

A törvény feladatokat határoz meg az alábbi személyeknek, szerveknek:

 Miniszter

 Építésügyi hatóság

 Tervtanácsok 

 Települési önkormányzatok

 Polgármesterek

Az állam építésügyi feladatai keretében gondoskodik:

 az épített környezet rendezett alakítását és védelmét biztosító - a 

nemzetközi előírásokkal összhangban álló - jogszabályok megállapításáról, 

továbbá azok folyamatos korszerűsítéséről,

 az állami főépítészi, építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

intézményrendszer működtetéséről,

 a nemzetközi egyezményekből adódó állami feladatok ellátásáról,

 az országos kutatási, műszaki fejlesztési programok kialakításáról és 

érvényre juttatásáról.



A helyi önkormányzatok építésügyi 

feladatai (1997. LXXVIII. Tv)

 A települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása 

és védelme érdekében e törvény és végrehajtási rendeleteinek keretei között 

településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el.

 Ha országos közérdekből vagy kiemelt nemzetgazdasági érdekből szükséges, 

törvény a települési önkormányzatot kötelezheti, hogy - a Kormány által 

rendeletben meghatározott határidőre - gondoskodjon a településfejlesztési 

koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és a 

településrendezési eszközeinek elkészítéséről, módosításáról, azok 

jóváhagyásáról. Ilyen esetben a pénzügyi fedezetnek az éves központi 

költségvetésben történő tervezéséről a Kormány gondoskodik.

 Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a Kormány rendeletben 

meghatározhatja a területfelhasználás és beépítés feltételeit. A területileg érintett 

települési önkormányzat - a fővárosban a fővárosi vagy a kerületi önkormányzat 

- hatályban lévő településrendezési eszközeinek a Kormány rendeletében 

meghatározott szabályokkal ellentétes szabályai nem alkalmazhatóak.

 A települési önkormányzatok az építésügyi feladataik ellátására társulhatnak, 

valamint feladataikat közösen is megoldhatják



Helyi önkormányzatok 

 elláthatják az épített környezet helyi védelmét, 

 a helyi építészeti értékek, a településkép, a rálátás és kilátás védelmét, 

továbbá 

 meghatározza a település területfelhasználásához az építményekben 

létesíthető rendeltetések körét és 

 a reklámok elhelyezésére vonatkozó követelményeket.

 A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott 

esetekben és módon véleményt adhat a jogszabályban meghatározott 

építésügyi hatósági engedélykérelemhez; településképi bejelentési 

eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött 

építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások 

tekintetében.

 A települési önkormányzat az építésügyi feladatát a helyi rendeletei 

megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a 

települési vagy térségi önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.

Helyi önkormányzat:

• Települési önkormányzat

• Területi önkormányzat



A Főváros településfejlesztési és 

rendezési szabályozói 

A fővárosban 

 a fővárosi önkormányzat a fővárosi településfejlesztési koncepciót, a

fővárosi integrált településfejlesztési stratégiát készíti el

 a fővárosi kerületi önkormányzat a fővárosi kerület közigazgatási 

területére kerületi településfejlesztési koncepciót, valamint a fővárosi 

kerület közigazgatási területére kerületi integrált településfejlesztési 

stratégiát állapít meg.

 A fővárosi településfejlesztési koncepció meghatározza a főváros 

egészének jövőképét, fejlesztésének elveit, prioritásait, ezen kívül a főváros 

egészét vagy több kerületét érintő és az országban betöltött különleges 

szerepköréhez kapcsolódó településfejlesztési szándékokat foglalja 

rendszerbe.



A főváros településrendezési eszközei

 a fővárosi településszerkezeti terv,

 a fővárosi rendezési szabályzat,

 a fővárosi kerületi önkormányzat által a fővárosi településszerkezeti tervvel, 

a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban a kerület területére 

megállapított kerületi építési szabályzat,

 a fővárosi önkormányzat által a fővárosi településszerkezeti tervvel, a 

fővárosi rendezési szabályzattal összhangban a Duna főmedrével 

közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területére megállapított Duna-

parti építési szabályzat, valamint a Városliget megújításáról és 

fejlesztéséről szóló törvény hatálya alá tartozó területre megállapított 

Városligeti építési szabályzat



A kerületi építési szabályzat

 A kerületi építési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel és 

a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban készül. 

 a kerületi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg.

 mellékletét képezi az 1:4000 vagy annál nagyobb méretarányú 

szabályozási terv

 Készülhet: 

kerület teljes közigazgatási területére, 

együtt tervezendő területekre,

Telektömbökre (speciális esetekben)

 A szabályozási terven – tájékoztató jelleggel – legalább egy telek 

mélységben be kell mutatni a szomszédos környezet jellemzőit is



Településképi arculati kézikönyv
 A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési 

önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el.

 általában a település teljes közigazgatási területére készül.

 meg kell benne határozni 

a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, 

a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő 

településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, 

a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, 

valamint 

a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

 Szerkeszthető, digitális formátumban készül, papír formátumú 

dokumentálásra is alkalmas módon.

 Fővárosban: Kerületi önkormányzat területére és a Fővárosi 

önkormányzat által igazgatott teljes egészére és egyes területeire 

készül. A Fővárosi arculati kézikönyvnek nem mondhat ellent a 

Kerületi arculati kézikönyv.



A településfejlesztés és a településrendezés célja 

a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása 

érdekében 

 a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű 

környezet kialakítása, 

 a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos 

magánérdekek összhangjának biztosításával, 

 a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint 

 az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek 

közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. 



A településfejlesztés és a településrendezés 

általános szabályai

A településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési

stratégiát és a településrendezési eszközöket a területfejlesztési tervekkel

összhangban, az országos településfejlesztési és településrendezési szakmai

előírások (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) figyelembevételével kell

elkészíteni, majd véleményeztetési eljárást követően elfogadni.

A településrendezési dokumentumok legkorábban az elfogadásától számított 

30. napon léptethető hatályba.

A polgármester (főpolgármester) gondoskodik

 a településrendezési eszközök nyilvánosságáról,

 amennyiben ennek az információtechnológiai feltételei fennállnak, a 

településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján való 

közzétételéről, valamint

 az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről 

adandó tájékoztatásról.



A településfejlesztés feladata

A településfejlesztés feladata a településen élők számára 

 a települési élet- és környezetminőség javítása, 

 a környezetbiztonság erősítése, 

 a települési erőforrásokra építő, az erőforrások 

fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú 

fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító 

programok és eszközök meghatározása.



A településfejlesztési koncepció 

hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat 

településfejlesztési szándékait, ennek keretében 

 a területi adottságok és összefüggések 

figyelembevételével meghatározza a település 

jövőképét,

 javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság 

és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, 

 a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és 

ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési 

önkormányzat döntéseiben érvényesíti.



Az integrált településfejlesztési stratégia 

a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében 

meghatározza a településfejlesztési koncepcióban 

meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló 

 beavatkozásokat, 

 programokat, továbbá 

 a megvalósítás eszközeit és 

 nyomon követését.

A településfejlesztési koncepciót és az integrált településfejlesztési stratégiát a 

települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg!



Településpolitika

 A települések működését és fejlődését alapvetően 

a településpolitika határozza meg. 

 A településpolitika a település fejlesztésére és 

működésére vonatkozó önkormányzati stratégiai 

elképzelések és az azok megvalósítását szolgáló 

eszközök összessége. 

 A településpolitika két fontos pillére a 

településfejlesztés és a településüzemeltetés.



Településfejlesztés fogalma

 A településfejlesztés

a település társadalmi és gazdasági erőforrásainak, 

környezeti minőségének, 

műszaki, anyagi és humán ellátásának olyan 

fejlesztése, amely a fenntartható fejlődés 

érdekében megteremti a település lakossága 

számára

az életszínvonal növekedésének, 

az életminőség javulásának egyensúlyi feltételeit.



A településfejlesztés elemei

 a település társadalmi viszonyainak,

 humán infrastruktúrájának,

 a település gazdaságának, gazdálkodásának,

 a település természeti és művi környezetének 

fejlesztése.



A településfejlesztési tervezés

 a település társadalmi, gazdasági, környezeti és 

műszaki-fizikai helyzetének elemzésére alapozott,

 a lakosság, a településpolitikai döntéshozók, a civil 

szerveződések és érdekképviseletek, valamint több 

tudományág szakembereinek bevonásával készülő,

 a település hosszú, közép- és rövid távú fejlődési 

irányainak meghatározását szolgáló tervezési 

folyamat, 

 mely során elkészül a település jövőjével 

kapcsolatos alapvető döntések és akciók 

rendszere.



A településfejlesztési tervezés

az a folyamat, amelynek során egy település 

 meghatározza saját jövőjét,

 a hozzá vezető utat, 

 kijelöli a feladatokat és 

 a megvalósítást biztosító eszközöket 
(ide értve a végrehajtásban közreműködőket is). 



A településfejlesztési koncepció, ITS és 

Településrendezési eszközök eljárási szakaszai

 Előzetes tájékoztatási szakasz

 Véleményezési szakasz

 Végső szakmai véleményezési szakasz

 Elfogadási és hatálybaléptetési szakasz



Településfejlesztési koncepció

 A településfejlesztési tervezés alapvető dokumentuma a 
településfejlesztési koncepció. 

 A településfejlesztési koncepció feladata olyan célrendszer 
kialakítása, amely hosszú távra irányt mutat a település 
lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos 
döntések meghozatalában. 

 A településfejlesztési koncepció egyben vezetési eszköz, amellyel 
a települési önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során 
honnan hová akar eljutni. 

 A településfejlesztési koncepció egyidejűleg a települési 
önkormányzat, mint szervezet feladatainak programja, illetve a 
szervezetfejlesztés és az ellenőrzés dokumentuma. 



 A hosszútávra szóló koncepciót az önkormányzat a 

megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el.

 A koncepciót a 314/2012. korm. rendelet szerinti 

megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni, részletes 

tartalmi követelményeit a korm. rendelet 2. melléklet 

tartalmazza.

 A Kormányrendeletben meghatározott tartalom elemei 

összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben 

egyes elemei elhagyhatók, illetve azokat a település 

méretének, sajátosságainak, a településhálózatban 

betöltött szerepének, valamint az adott témakörnek 

megfelelő részletezettséggel kell kidolgozni.



A településfejlesztési koncepció feladata

 meghatározni a település jövőképét, 

 a közösség érdekeinek legjobban megfelelő 

megoldást adni a legfontosabb társadalmi, 

gazdasági, műszaki, intézményi és 

környezeti problémák megoldására, valamint

 megmutatni az alkalmazkodás lehetőségét a 

hazai és nemzetközi fejlődési trendekhez. 



Településfejlesztési koncepciót 

megalapozó helyzetfeltárás munkarészei

 Helyzetfeltáró munkarész

Külön dokumentumban

 Helyzetelemző munkarész

A vizsgált tényezők 

elemzése, 

egymásra hatásuk összevetése, 

folyamataik elemzése

 Helyzetértékelő munkarész



Helyzetértékelő munkarész
1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis

2. A tényleges állapot értékelése, továbbá 

a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott 

általános követelményeknek ellentmondó, problematikus 

témakörök kiemelése. 

Problématérkép/értéktérkép készítése

A település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés 

korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető hatások 

alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.

3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 

ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása

-szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek 

lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális 

akcióterületek)

-beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és 

helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)



Településfejlesztési koncepció és ITS tartalmi követelményei

1. JÖVŐKÉP
 A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan

 Város esetében a város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan

 A településfejlesztési elvek rögzítése

2. CÉLOK
 A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása

 Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása

 A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata

 A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ
 A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági 

és környezeti adatok meghatározása

 A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek 

térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra

 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökségi 

érték alapú, fenntartható fejlesztésére

4. HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK 

NYOMON KÖVETÉSE
 A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer

 Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére



településfejlesztési koncepció készítésében résztvevők

 A helyi társadalom legszélesebb rétegei: a különböző civil, gazdasági, üzleti,
politikai és valamennyi speciálisan érdekelt csoportok, illetve az egyes
állampolgároknak tudniuk kell arról, hogy a terv készül, és biztosítani kell
számukra a lehetőséget, hogy bármikor bekapcsolódhassanak a tervezés
folyamatába.

 A döntéshozóként megjelenő önkormányzati testület és a polgármesteri
hivatal, amelyek munkájukkal végigkísérik a folyamatot a kezdetektől a terv
végrehajtásáig.

 Célszerű, ha a településfejlesztési koncepciót a helyi polgármesteri hivatal
szakemberei készítik a megfelelő külső szakértők alkalmazásával. Az operatív
irányító, összehangoló munkát az önkormányzat legjobban felkészült
vezető szakembere végezze. A településfejlesztési koncepció készítését
elvégezheti a településen élő vagy helyi ismerettel rendelkező tervezők
csoportja, amely folyamatos kapcsolatot tart a hivatalos szervek és a
társadalom között.

 A településfejlesztési koncepció folyamatos karbantartást, gondozást, fejlesztést
és ellenőrzést igényel, amelyet – a tervezést felügyelő testületi bizottság
irányításával – a hivatal végez el, szükség szerint a tervkészítő menedzsment
(tervező) csoport bevonásával.



A településfejlesztési koncepció 

munkafolyamata
 Kommunikációs program elkészítése

 Adat- és információgyűjtés
 A település társadalmi összetételének és helyzetének vizsgálata

 A település gazdaságának, a települési önkormányzat 
gazdálkodásának vizsgálata

 A település természeti és művi környezetének vizsgálata

 Nemzetközi, országos, térségi és kistérségi összefüggések 
áttekintése

 A fontossági (prioritási) lista felállítása

 A településfejlesztési célok és eszközök összefoglalása 

 A településfejlesztési koncepció megfogalmazása

 A koncepció évenkénti felülvizsgálata



Kommunikáció

A településfejlesztési koncepció kulcsfontosságú része a

település lakosságának minél szélesebb körű bevonása

a tervezési folyamatba.

A társadalom részvételének biztosítása a kommunikáció

feladata.

Önálló programot kell kidolgozni a kommunikációra,

amelynek tartalmaznia kell

 a kommunikációs folyamat lépéseit,

 az információátadás módszereit, feltételeit és eszközeit,

 a kommunikációban résztvevők kijelölését,

 megjelenésük formáját.



Kommunikációs folyamatok a 

településfejlesztési koncepció kapcsán:

 1.   A településfejlesztési koncepció 

tervezésének előkészítése

 2.   A tervezési folyamat során az 

információáramlás biztosítása

 3.   A településfejlesztési koncepció 

megismertetése és elfogadásának 

biztosítása



Adat és információ gyűjtés

 Adatgyűjtés

 A település társadalma, humán erőforrásai 

 A település gazdasága, gazdálkodása

 A település természeti és művi környezete 

 Információgyűjtés

 a helyi társadalom véleménye,

 a helyi döntéshozók véleménye.



A helyi társadalom véleményének 

beszerzési módszerei

 A település külső imázsvizsgálata

 A település és vonzáskörzetének lakossági 
csoportos mélyinterjús megkérdezése

 A település és vonzáskörzetének 
véleményvezetőivel folytatott mélyinterjús vizsgálat

 A lakosság részére szervezett fórumon vagy 
fórumokon

 Telefonos lakossági interjúk

 Kérdőíves lakossági lekérdezés

 Az internet felhasználásával folytatott 
kommunikációval.



Nemzetközi, országos, térségi és kistérségi 

összefüggések, trendek értékelése

Vizsgálni kell a

 nemzetközi tapasztalatokat, 

 az aktuális szakirodalmat, 

 az országos, térségi és kistérségi terveket, 

elképzeléseket, azok hatását és

 vizsgálni kell a trendeket. 



A településfejlesztési koncepció 

munkafolyamata
 Kommunikációs program elkészítése

 Adat- és információgyűjtés
 A település társadalmi összetételének és helyzetének vizsgálata

 A település gazdaságának, a települési önkormányzat 
gazdálkodásának vizsgálata

 A település természeti és művi környezetének vizsgálata

 Nemzetközi, országos, térségi és kistérségi összefüggések 
áttekintése

 A fontossági (prioritási) lista felállítása

 A településfejlesztési célok és eszközök összefoglalása 

 A településfejlesztési koncepció megfogalmazása

 A koncepció évenkénti felülvizsgálata



A településfejlesztési koncepció /

Integrált Településfejlesztési Stratégia ITS 

Településfejlesztési koncepció

 Jövőkép

 Célok

 Kiinduló adatok a további tervezési feladatokhoz

Ha stratégia 

nem készül: 

a meg-

valósulás 

eszközei és 

azok 

nyomon 

követése

Ha stratégia készül:

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

• Középtávú célok és azok összefüggései

• A megvalósítást szolgáló beavatkozások

• Anti-szegregációs program

• A stratégia külső és belső összefüggései

• A stratégia megvalósíthatóságának főbb 

kockázatai

• A megvalósítás eszközei és nyomon követése



Fogalmak (314/2012 Korm.rend.)

 akcióterület: az integrált településfejlesztési stratégiában kijelölt 

egybefüggő terület, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket 

alapvetően befolyásoló pozícióban van, és amellyel kapcsolatban 

középtávon jelentős beavatkozást tervez;

 együtt tervezendő terület:

a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy

b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás 

szempontjából kapcsolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő 

terület;

 középtáv: legalább 4 legfeljebb 10 éves időtáv;

hosszútáv: 10 évet meghaladó időtáv;

 kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása 

céljából, képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület;

 prioritás: célok fontossági sorrendje;



 okos város: olyan település, amelyik az integrált településfejlesztési 

stratégiáját okos város módszertan alapján készíti és végzi;

 okos város módszertan: települések vagy települések csoportjának 

olyan településfejlesztési módszertana, amely a természeti és 

épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a települési 

szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és 

innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható 

módon, a lakosság fokozott bevonásával fejleszti.

 szegregációs mutató: a Korm.rendelet 10. mellékletben 

meghatározott módon, a legutolsó népszámlálási adatok alapján a 

KSH által számított mutató, amely a szegregált vagy szegregációval 

veszélyeztetett területek lehatárolásának alapja;

 szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület: szegregációs 

mutatóval lehatárolt olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony 

társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a 

társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen 

közösségi beavatkozás szükséges; szegregált vagy szegregációval 

veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét 

képezheti egy vagy több településrésznek is;



 telepítési tanulmányterv: egy adott építési beruházással kapcsolatos 

önkormányzati döntést elősegítő dokumentáció, amely bemutatja a 

tervezett építési beruházást és annak az épített és természeti 

környezettel való viszonyát;

 településkarakter: az épített és a természeti környezet településképi 

jellemzőinek összessége, így a természetes környezet, a település 

megjelenése a tájban, a településszerkezet, a jellegzetes 

épülettípus, a tömegformálás, a homlokzati kialakítás, az 

anyaghasználat és növényzet;

 településszerkezeti egység: a környezet sajátosságai, adottságai, 

karaktere szempontjából egy egységként kezelendő gyűjtőút vagy 

magasabb rendű út, vasútvonal, vízfolyás, természeti elem által 

határolt összefüggő településrész;

 területi mérleg: a település közigazgatási területének egészére 

vonatkozó, az eltérő területfelhasználási kategóriába tartozó 

meglévő és tervezett területek meghatározása és összegzése 

hektárban.



AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

TARTAMI KÖVETELMÉNYEI

1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása

 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása

2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK

 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával

 Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló 

jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése

 A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve

 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából 

jelentős fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz

3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM (amennyiben a településen található 

szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület)

 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a 

település egészét érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, 

programok meghatározása)

 A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések

 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére 

teendő intézkedések



4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI

 Külső összefüggések (a stratégia illeszkedése a településrendezési 

eszközökhöz, az ágazati stratégiákkal, az önkormányzat gazdasági 

programjával, a települési környezetvédelmi programmal és más 

környezetvédelmi tervekkel, a területfejlesztési tervdokumentumokkal, 

védettségekkel való összhang bemutatása)

 Belső összefüggések (a célok logikai összefüggései, a helyzetértékelésben 

beazonosított problémákra ad-e megoldást, a stratégia megvalósíthatósága, a 

célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt 

hatása)

5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI

6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE

 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati 

tevékenységek

 Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti 

kereteinek maghatározása

 Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok

 Monitoring rendszer kialakítása (output és eredményindikátorok meghatározása 

az egyes akcióterületi beavatkozásokra és az integrált településfejlesztési 

stratégia intézkedéseire, azok mérési módjának, gyakoriságának rögzítése; a 

monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása)



A településfejlesztési koncepció és az ITS 

egyeztetésének és elfogadásának általános szabályai

 A koncepciót a polgármester, illetve a főpolgármester egyezteti a

partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak

megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és

települési önkormányzatokkal.

 Koncepció vagy módosítása véleményezési eljárás lefolytatása

nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály

rendelkezésének változása miatti ellentétes - helyi önkormányzati -

előírás hatályon kívül helyezése esetén.

 A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel,

vallási közösségekkel történő véleményeztetés a helyi

adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének

figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint

történik.



A településfejlesztési koncepció egyeztetésének és 

elfogadásának szabályai

A polgármester 

 a készítendő koncepcióról előzetes tájékoztatót küld a 

meghatározott államigazgatási szerveknek, az 

érintett területi (megyei és fővárosi) és a közvetlenül 

érintett szomszédos települési önkormányzatnak,

 az előzetes tájékoztatót ismerteti a partnerségi 

egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett 

résztvevőkkel,

 adatszolgáltatási kérelmet küld a Központi 

Statisztikai Hivatalnak, a település szegregációszűrése 

céljából, továbbá ha indokolt a településrészek 

kijelölése, a településrészek helyzetelemzéséhez 

szükséges mutatókat is megkéri, csatolva a 

lehatárolandó településrészek határainak leírását.



Az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon (a főváros esetében 30 

napon) belül, az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel 

érintett területtel kapcsolatban:

 az államigazgatási szerv

 ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a településre vonatkozó 

jogszabályon alapuló követelményeit és a koncepció tartalmi 

követelményeivel kapcsolatos elvárásait, a települést érintő ágazati 

elhatározásokat,

 nyilatkozik arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e 

venni,

 teljesíti az adatszolgáltatási témakörben adatszolgáltatási 

kötelezettségét, és

 felhasználásra biztosítja a koncepció készítéséhez szükséges adatokat;

 az érintett területi, települési önkormányzat, továbbá a fővárosi kerület 

esetében a fővárosi önkormányzat tájékoztatást ad a koncepció készítését 

befolyásoló terveiről;

 a partner a partnerségi egyeztetés szabályai szerint javaslatokat, 

észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít.

 A KSH az adatszolgáltatási kérelem kézhezvétele után adatszolgáltatási 

szerződést köt az önkormányzattal és a szerződés megkötését követő 21 

napon belül adatokat, információkat biztosít



Az önkormányzat dönt a koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról, és arról, 

hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának.

A koncepció tervezetét a polgármester véleményezésre megküldi az 

eljárásban érintetteknek (államigazgatási szerveknek, érintett területi és 

szomszédos települési önkormányzatoknak). A résztvevők  a koncepció 

tervezetét 21 napon (a főváros esetében 30 napon) belül véleményezik.

A polgármester a koncepciót tartalmazó előterjesztésben ismerteti az el nem 

fogadott véleményeket és azok indokolását.

Az elfogadott koncepciót az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A koncepció elfogadásáról és honlapon való közzétételéről a polgármester

5 napon (a főváros esetében 10 napon) belül értesítést küld az 

egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítészi hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatalnak.



Az integrált településfejlesztési stratégia 

egyeztetésének és elfogadásának szabályai

A stratégia tervezetét a polgármester véleményezésre megküldi az 

államigazgatási szerveknek, érintett területi és szomszédos települési 

önkormányzatoknak. 

A résztvevők a stratégia tervezetét 21 napon (a főváros esetében 30 napon) 

belül véleményezik.

A polgármester a beérkezett véleményeket, illetve a vélemények alapján 

átdolgozott stratégiát ismerteti a képviselő-testülettel.

Az elfogadott stratégiát az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A stratégia elfogadásáról és honlapon való közzétételéről a polgármester 5 

napon (a főváros esetében 10 napon) belül értesítést küld az egyeztetésben 

részt vetteknek és az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak.



Településfejlesztési koncepció, Integrált településfejlesztési 

stratégia, településrendezési terv kapcsolata 

 A koncepció és a településszerkezeti terv egymással tartalmi összhangban 

készül.

 A stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv 

figyelembevételével kerül kidolgozásra.

 A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban - a 

tervezett változások időbeli ütemezésének figyelembevételével - készül.

 A kerületi településfejlesztési koncepció a fővárosi településfejlesztési 

koncepcióval, a kerületi integrált településfejlesztési stratégia a kerületi 

településfejlesztési koncepcióval és a fővárosi integrált településfejlesztési 

stratégiával összhangban készül.

 A fővárosi rendezési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel 

összhangban készül.

 A kerületi építési szabályzat a fővárosi településszerkezeti terv és a fővárosi 

rendezési szabályzat alapján készül.





Rendezési Tervek                      Fejlesztési Tervek

 Országos Területrendezési Terv 

(TrT)

 Kiemelt térségek TrT-e (Balaton, 

Budapest Agglomeráció)

 Megyei TrT

 Települések Rendezési Tervei

Településeknél:

 Településszerkezeti Terv

 Helyi Építési szabályzat

Főváros:

 Fővárosi Településszerkezeti Terv

 Fővárosi Rendezési Szabályzat

 Duna-parti Építési Szabályzat

 Városligeti Építési Szabályzat

Kerületek:

 Kerületi Építési Szabályzat

Településfejlesztési Koncepció

Integrált Településfejlesztési 

Stratégia (ITS)

Főváros:

• Fővárosi Településfejlesztési 

Koncepció

• Fővárosi Integrált 

Településfejlesztési Stratégia

Kerületek:

• Kerületi Településfejlesztési 

Koncepció

• Kerületi Integrált 

Településfejlesztési Stratégia


