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Jelenleg mérettől és fejlődési pályától függetlenül minden magyarországi településnek 
rendelkeznie kell az alábbi önálló települési tervekkel: 
 
• településfejlesztési koncepció; 
• integrált településfejlesztési stratégia; 
• településszerkezeti terv; 
• helyi építési szabályzat, mellékleteként szabályozási tervvel; 
• településképi arculati kézikönyv; 
• településképi rendelet. 
 
Építeni csak úgy lehet, ha az ezekben foglalt és sajnos nem egyszer ellentmondó 
rendelkezéseket az építtetők az országos vonatkozó szabályokon felül mind betartják. Ez a 
tervrendszer követhetetlenül bonyolult és sok esetben alkalmatlan az önkéntes 
jogkövetésre, ráadásul nem garantálja az minőségi települési környezet kialakulását 
sem. Mindemellett az összes terv elkészítése és felülvizsgálata megterhelően költséges a 
legtöbb kistelepülés önkormányzata számára. 
 
Ezért a Miniszterelnökség a településrendezés és a területrendezés megújítását 2017-ben a 
földhivatali ingatlan-nyilvántartási alaptérkép ingyenes biztosításával megkezdte, amely 
eredményeként a településrendezési és a területrendezési valamint a településképi 
dokumentumok készítéséhez az állami kötelezések és földhivatali adatszolgáltatás 
ingyenesek az önkormányzatok számára. 
 
A területrendezés és a településrendezés egységes digitális keretek közé helyezését 
követően 2018. év folyamán az Országgyűlés elfogadta Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban: 
OTrT). A törvény innovatív megoldásokat, a településrendezéssel megegyező, digitális 
alaptérképre készült, amely eredményeként az országos és a települési követelmények 
könnyedén összehangolhatók.  
 
Az új területrendezési törvény alapján 2019. évben elkészülnek a felülvizsgált megyei 
területrendezési tervek, amelyek az országos előírásokat egy részletesebb léptékben 
közvetítik a települési önkormányzatok számára. 
 
Az OTrT rendelkezései alapján a települési önkormányzatoknak a megyei tervekkel 
összhangban 2020-2021-ben kötelezően felül kell vizsgálniuk a településrendezési 
terveiket. Annak érdekében, hogy a települések jogalkotási és bürokratikus terhei 
csökkenjenek, a Miniszterelnökség 2019 folyamán felülvizsgálja és jelentősen 
egyszerűsíteni fogja a jelenlegi településrendezési tervhierarchiát és a keretszabályokat. A 
jelenlegi szabályozási környezethez által kötelezően elkészítendő tervek helyett az 
egyszerűsített szabályozás értelmében a települési önkormányzatoknak csak egy települési 
tervet kell majd elkészíteniük. Ez a korszakváltó lépés jelentős bürokráciacsökkentést és a 



települések építésügyi szolgáltatásának jelentős minőségnövekedését eredményezi majd, 
lehetővé téve az igazán fontos, a mindennapokban is érezhető települési környezeti 
tényezők felértékelődését. 


