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BevezeTés

Napjainkban a települések terjeszkedése és rohamos növekedése figyelhető meg. Ezzel együtt jelentkez-
nek az indokolt lakossági igények és elvárások, ami egyre nagyobb feladat elé állítja a települési önkor-
mányzatokat. Bővülnek a szolgáltatások, sorra épülnek az utak, a bevásárló központok és az üzemek. 
Mára az emberek életmódja, igényei és szokásai is megváltoztak, de sajnálatos módon a lakosság nagy 
részének környezettudata, környezethez való viszonya nem javult kellő mértékben.

A világon minden városban találhatók szegényebb, elhanyagoltabb városrészek, amelyeket a beru-
házók elkerülnek, nem kockáztatnak. Ezekre a településrészekre jellemző a lepusztult, egészségtelen 
lakásállomány, a munkanélküliek magas száma, az ellátás nem megfelelő színvonala. 

A városi környezet javításában, a környezetgazdálkodásban a legnagyobb szerep a települési önkor-
mányzatoknak jut. Az önkormányzatok feladata a települési infrastruktúra kiépítése és fejlesztése, a 
területrendezés, szociális és kulturális igények kielégítése, és ezek csak egy részét alkotják a sok elvá-
rásnak. 

Nagyon fontos lenne a lakosság aktív részvétele legalább az előkészítő szakaszokban. 
Ez a tananyag segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy minél többet megtudjunk saját településünkről, 

annak kivételes adottságairól és nehézségeiről. Megpróbáljuk azoknak a szakembereknek a helyébe kép-
zelni magunkat, akik folyamatosan a lakóhelyünk fejlődéséért dolgoznak.

A hibákat könnyű észrevenni, de mi mit tennénk még?
Az elkövetkezendő hetekben Ön elemezni fogja saját települése természeti, gazdasági, társadalmi 

és építészeti adottságait. Az összegyűjtött adatok és információk értékelését követően összeállítja saját 
„településrendezési tervét”, fejlesztési ötleteit.

A feladatokat közös órai megbeszélés vezeti be, de otthon egyénileg kell befejezni azokat.
Az összegyűjtött anyagok, elemzések birtokában módja lesz arra, hogy társainak szóban is bemutassa 

lakóhelyét.
A program elvégzése során olyan kérdésekkel és témakörökkel szembesül majd, melyek remélhetőleg 

a szakmai vizsgára történő felkészülését is nagyban segíteni fogják.

Néhány tanács
Látogassa gyakran települése önkormányzatának internetes honlapját! –
Tanulmányozza a helyi rendeleteket (önkormányzatának honlapján megtalálhatók)! –
Olvassa a helyi újságokat, kiadványokat! –
Keressen a település könyvtárában lakóhelyével kapcsolatos korábbi anyagokat, dokumentumo- –
kat!
Készítsen természeti és épített értékekről, érdekességekről fényképeket! –
Amennyiben módjában áll, színesítse bemutatóját néhány diából álló prezentációval (ez nem köte- –
lező jellegű)!

Cél
Ennek a tananyagnak az a célja, hogy a tanítási egységet befejező tanuló 

képes legyen részt venni helyreállítási, fejlesztési és kezelési tervek készítésében;  –
tudjon engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltatni; –
képes legyen részt venni a védett természeti értékek nyilvántartásában; –
figyelje és ismerje a pályázati lehetőségeket; –
képes legyen közterület-fenntartási és úthálózat-fenntartási feladatokat is ellátni; –
ismerje települése – és azon keresztül a hasonló jellegű települések – adottságait, nehézségeit; –
szerzett ismereteit alkalmazni tudja a képzési iránynak megfelelő munkahelyeken; –
rendelkezzen megfelelő elhivatottsággal, kreativitással; –
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a megszerzett ismeretei járuljanak hozzá települése iránti kötődésének elmélyüléséhez, hagyomá- –
nyainak megismeréséhez és a település életében való aktív részvételhez.

követelmény
Ismerje a települések fejlődését befolyásoló tényezőket és azok súlyát. –
Legyen képes részt venni helyreállítási, fejlesztési és kezelési tervek készítésében.  –
Tudjon engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltatni. –
ismerje a védetté nyilvánítás menetét. –
legyen képes részt venni a védett természeti értékek nyilvántartásában. –
Figyelje és ismerje a pályázati lehetőségeket. –
Legyen képes közterület-fenntartási és úthálózat-fenntartási feladatokat is ellátni. –
Ismerje az építésügyi eljárás menetét. –

jelmagyarázat
A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a házi feladatokat, a példákat és a tanulási tippeket kü-
lönböző ikonok jelölik.

Ikon jelentés

A fejezet célmeghatározása. Figyelmesen olvassa el, így megismeri a fejezet fókusz-
pontjait.

Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez. 

Az ikon mellett olyan gondolatébresztő, kérdéseket, felvetéseket, problémákat talál, 
amelyek megválaszolásával elmélyülhet a témában.

Az ikon a házi feladatot, otthoni munkát jelöli.
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TelepülésTípusok

Ennek a témakörnek az a célja, hogy Ön
tudja jellemezni – a rendelkezésére álló adatok alapján – a települések szerkezeti  –
adottságait, meghatározni a település típusát, alaprajzi rendszerét;
értse a szerkezet meghatározó szerepét a településfejlődésben;  –
ismerje a településhálózatok fajtáit; –
tudjon térképen tájékozódni; –
ismerje a települések fejlődését befolyásoló tényezőket, az urbanizációs folyamat  –
szakaszait;
értse a földvédelem fontosságát és a megfelelő területhasználatok természetvédelmi  –
szerepét;
ismerje a területhasználatokat. –

a Település fogalma

A település fogalmára sokféle meghatározást olvashatunk. Nagyon leegyszerűsítve az emberek életterét, 
lakó- és munkahelyek, valamint az azokat kiszolgáló hálózatok összességét értjük alatta.

Többet elárul az alábbi meghatározás, amely már a települések közötti kapcsolatokra és a település 
folyamatosan változó jellegére is utal:

„Egy földrajzilag meghatározott, összefüggő területen művi (épített) és természeti elemekből álló 
együttes, mely más településekkel együtt kiszolgálja polgárainak fizikai és szellemi igényeit, lenyomata 
és hordozója a települési közösség múltjának és jelenének, tükrözője a társadalmi és gazdasági berendez-
kedés és a közösség kultúrájának.”

Az újszerű definíció a települést alakító tényezők összefüggésére, a közöttük működő bonyolult ha-
tásrendszerre helyezi a hangsúlyt, mely szerint „a település egy adott földrajzi környezetben, annak 
elemeivel intenzív kölcsönhatásban élő gazdasági, társadalmi, műszaki struktúrák rendszere”.

a város fogalma
A település fogalmának megadásához hasonlóan a város és a falu fogalommeghatározása is sokféle.
Sokfélesége nem csak a tudományos szemlélettől függ, hanem a tudományágtól is, ami vizsgálja: 

„az államigazgatási rang alapján történő besorolás (egyértelmű, könnyű elhatárolás, de országon- –
ként és időben változó) 
népességszám alapján történő város-, illetve falumeghatározás (szociológusok és statisztikusok  –
is gyakran használják a város demográfiai fogalmát, miszerint a város nagyobb népességcsoport 
viszonylag kis területre koncentrált állandó lakóhelye, melynek neve, közigazgatásilag lehatárolt 
területe van). A népességszám szerinti felosztás is igen sokféle, és változó. Az ENSZ szerint 20000 
fő, de pl. Dániában 250 fő.”

Településcsoport fogalma
„A kistérség kiterjedésénél kisebb, több települést érintő területi szerveződés. A településcsoportok a 
kistérségi határokon is átnyúlhatnak, sőt olykor a települési közigazgatási határoktól is függetlenek, így 
pl. a tanyák magányos településeinek részvételével kialakuló csoport benyúlhat nagy urbanizált városi 
központok külterületére is.”
Az idézetek forrása: TéRPORT SZAKMAI PORTáL – www.terport.hu/main.php?folderID=2649 -
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falusIas Települések

A falusias települések között jól elhatárolhatók a szórványtelepülések és a zárt települések. A szórvány- 
és a zárt település között átmenetet jelentenek a szerek.

Magyarország településhálózatára jellemző volt a szórványtelepülések nagy száma. Ezek több magá-
nyos településből, tanyából, szerből alakultak ki, de beépítettségük kisebb sűrűségű, mint a falvaké.

magányos települések
A magányos települések kis lélekszámmal rendelkeztek, továbbá fontos jegyük volt a lakó és a munka-
hely térbeli egysége. Legismertebb magányos település a tanya, a szer, a szeg, de ide soroljuk a majorokat, 
a mezőgazdasági létesítményeket, amelyek a munkavégzés mellett állandó tartózkodásra is alkalmasak.

A lakóházak és a hozzájuk tartozó gazdasági épületek egymástól elkülönülve jelennek meg. általá-
ban néhány száz méter választja el őket egymástól. A munkahelyet jelentő szántó, kaszáló körülveszi 
a lakó- és a gazdasági épületeket. A több magányos településből álló szórvány területeken falumagok 
alakultak ki, ott helyezkedtek el a fontosabb intézmények, pl. az elöljáróság, az iskola, a templom, az 
üzletek. A szórványok a világ valamennyi részén elterjedtek.

alföldi tanya
A tanya lakó- és egyben munkahelyként is funkcionált. A magyar tanyarendszerre jellemző, hogy min-
dig szoros kapcsolatban állt egy mezővárossal vagy nagyobb településsel. Jellemzően tanyás terület a 
Duna-Tisza köze, a Jászság és a Tiszántúl legnagyobb része.

Ma már alig találni ezt a településformát.

Tanyák típusai:
szórvány tanya –
sortanya –
bokortanya –

1. ábra. Tanyatípusok (szórvány-, sor- és bokortanya)

szeres település
Kialakulásukban nagy szerepe volt a védelmi szempontoknak. Az árpád-házi királyok besenyőket és 
székelyeket telepítettek az őrségbe, hogy a magyar őslakosokkal együtt védjék a nyugati határt. A dom-
bok tetején az erdőben, égetéses-irtásokon alakították ki telephelyeiket. Ezekből alakultak ki a szerek, 
amelyek összetartozó házcsoportokból álltak. Minden szert egy család és azoknak a leszármazottai lak-
tak. A házakat nem választották el kerítések. Jellemző beépítési forma a kerített udvar volt.

A házcsoportok általában néhány tíz méterre, de néha 1-2 km-re helyezkedtek el egymástól. Egy tele-
pülés általában 5-10 szerből állt. 
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Szalafő jellegzetes szeres település, amely hét szerből áll, ezek: Templomszer, Alsószer, Gyöngyösszer, 
Csörgőszer, Papszer, Pityerszer, Felsőszer. A hét szer földrajzi elhelyezkedésük vagy az ott lakó családok 
után kapta nevét.

szeges település
A szegek a 10. század végén a Göcsej északi és középső részén, rossz minőségű földeken, dombtetőkön 
és erdei irtásterületeken kialakult, határőrök által lakott házcsoportok voltak. Lakói a várjobbágyok, 
akik katonai szolgálat fejében földet, birtokot és nemesi kiváltságokat kaptak. A letelepedéshez alkalmas 
területet erdők szegletéből hasították ki. Innen ered a szeg elnevezés, amihez a letelepedett birtokos csa-
lád nevét illesztették  pl. Gombosszeg, Győrfiszeg, Pálfiszeg, Tubolyszeg.

a XXI. sz.-i tanyavilág – egy felmérés tapasztalatai
Az elmúlt években több felmérés készült a XXI. sz.-i tanyavilágról. Az egyik ilyen felmérés a Duna-Ti-
sza közi Homokhátság 104 települését érintette, ami három megyét (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád me-
gye), két régiót (Dél-Alföld, Közép-Magyarország) és 15 kistérséget foglal magába. Ebben a térségben 
van az országban a legtöbb tanya.

érdekes megnézni az „eltűnő tanyavilág”-ra vonatkozó számadatokat.

2. ábra. A létező tanyák funkció szerinti megoszlása (2006.03.31.)

A megszűnt és a lakatlan tanyákat tekintve az adattal rendelkező tanyák egyharmada már eltűnt vagy 
rövidesen megszűnhet, ami a tanyavilág erőteljes erodálódását jelzi. Fontos tényező, hogy a működő 
tanyák kétharmadán a termelési funkció már visszaszorult, vagyis a tanya csak/vagy elsődlegesen lakó-
hely. Ez a tanya hagyományos funkcióinak átrendeződését mutatja.

3. ábra. Gazdasági funkciójú tanyák

A gazdasági funkció 88%-ban a mezőgazdasági termelést jelent, 10% körül egyéb gazdasági tevé-
kenységet, amely ipari, kisipari, kereskedelmi, esetleg szolgáltató tevékenységet jelent. Ide tartoznak 
a vállalkozások külterületi telephelyei, vendéglátó tanyák (kb. 2%, de ez is mutatja, hogy minimális 
mértékben, de a falusi turizmussal elindult a tanyák gazdasági funkcióváltása, amit még tovább erősít a 
nyaralónak történő hasznosítás is).
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4. ábra. Lakó funkciójú tanyák

A lakótanyák közel felén mezőgazdasági önellátást folytatnak, ezzel a tanya hagyományos termelési 
funkcióját fenntartják. A tanyák több mint egyharmadán ugyanakkor idősek és/vagy megélhetési gon-
dokkal küzdők élnek, esetleg hajléktalanok költöztek be. Különösen a Budapest környéki településeken 
(pl. Pilis) vagy a nagyobb városok közvetlen tanyavilágában figyelhető meg az a jelenség, hogy a város-
okból kiszorult rétegek kerülnek (kényszerből) a tanyákra.

1. táblázat. az adott terület tanyavilágának összefoglaló adatai

Tanyák típusai tanyák száma
Nincs adat 14 458

Megszűnt (összedőlt) tanya 5 414

Gazdasági funkciójú tanya

Mezőgazdasági kistermelés 6 546
Mezőgazdasági nagytermelés 1 031
Mezőgazdasági önellátás/lakatlan vagy nem 
nevesített funkcióval

396

egyéb gazdasági tevékenység 917
Vendéglátás, -fogadás 169

Lakó funkciójú tanya

Lakófunkció és mg. önellátás 7 488
Idősek, megélhetési gondokkal küzdők, hajlékta-
lanok

6 720

Hobbitanya 2 700
lakatlan tanya Lakatlan tanya/ismeretlen funkció 7 870
Összesen 53 709

A megszűnt és lakatlan, valamint az időskorúak által lakott tanyák nagy aránya egy olyan trendet 
mutat, amely alapján a jelenleg még álló tanyák harmada, fele is lakatlanná válhat vagy eltűnhet. A 
tanyákra való kiköltözés és a nyaralónak való megvásárlás ezt a folyamatot némileg ellensúlyozza, a 
hagyományos tanyai életforma azonban mindenféleképpen visszaszorul.
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Csoportos települések – falvak
A falusias települések, vagy egyszerűen a falvak mezőgazdasági termelésre rendezkedtek be. A telkek 
beépítési módja, az épületek elhelyezkedése ezt az életformát tükrözték.

A favak területét szokás két egymáshoz szorosan kapcsolódó részre osztani:
az első a belterület, vagy másképpen a belsőségek: lakóházak, középületek, utak; –
a másik a külterület, vagy a külsőségek: szántó, kaszáló, erdő, legelő. –

Népességük szerint a falvak:
törpefalu (200 fő alatt) –
aprófalu (200–500 fő) –
kisfalu (500–1000 fő) –
középfalu (1000–5000 fő) –
nagyfalu, óriásfalu (5000 fő fölött) –

körfalvak
ősi településforma, amely még abból az időből származik, mikor az ember legfőbb kincse az állat volt. 
az állatok védelme miatt egy bejárattal rendelkezett. Átmenetet képez a szabálytalan és szabályos tele-
pülésformák között.

A körfaluban a legyező formájú telkek a rajta levő épületekkel egy kerek tér szélén helyezkednek el. 
A középső tér a legelésből hazaterelt nyáj helye. Más elképzelések szerint tekinthető egy kerek térré ki-
szélesedő zsákutcának, ami megerősíti azt a feltevést, hogy a középkorban ez a faluforma a védekezéssel 
kapcsolatban jött létre.

5. ábra. körfalu szerkezete
1. Lakóépület, 2. Gazdasági épület, 3. udvar, 4. Központi tér, 5. utak, Sz: Szántóföld, E: Erdő

orsós falu
Változatos alaprajzzal rendelkeztek, de a legjellegzetesebb típus még ma is több helyen felismerhető. 
Beépített központú orsós falu, ahol a főutca a település közepén, általában a legmagasabb helyen kiszé-
lesedik, kettéválik, s közrefogja a piacteret, templomot, harangtornyot, szárazmalmot stb.

Az út mentén keskeny szalagtelkek sorakoztak. Az orsós szerkezet jellemző volt a Rábaköz települé-
seire.
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6. ábra. Orsós (ovális központú) falu szerkezete

egyutcás faluszerkezet
Az utcára szervezett alaprajzi rendszerek lehetnek elágazók vagy átmenők (egyutcás).

Szalagtelkes rendszer jellemzője, hogy a keskeny, hosszú telkek az utcára merőlegesen helyezkednek 
el.

7. ábra. egyutcás szalagtelkes falu

A lakosság szaporodásával az egyutcás falvak folyamatosan terjeszkedtek és többutcássá alakultak. 
A többutcás szalagtelkes falvak napjainkban is igen elterjedtek hazánkban. A középkorból származó 
többutcás települések nagy része Szatmárban, míg az egyutcás falvak a Beregben alakultak ki.

Több utcás szalagtelkes falvak

8. ábra. Többutcás szalagtelkes falu 
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A szalagtelkes falunak több megjelenési formája ismert, pl. az előzőekben ismertetett orsós falu és az 
útifalu. 

Halmaztelepülések
Spontán nőtt település, semmilyen szabályos elemet nem tartalmaz. A lakóházak építésekor még nem 
voltak kialakítva lakótelkek és utcák. Az épületeket a domborzati adottságoknak megfelelően helyezték 
el.

9. ábra. Hajdúböszörmény halmazos szerkezete

Kialakulhattak még szórványtelepülések besűrűsödésével vagy egyetlen magányos település terjesz-
kedésével is.

kétbeltelkes település (ólas-kertes)
A halmazfalu egy korábbi változata, melyet a magyarság egykori életformája alakított, de napjainkra 
már teljesen eltűnt településforma. Jellemző rá, hogy a lakótelkek és a gazdasági udvarok térben elkü-
lönültek egymástól. A kerítetlen lakóházak a falu közepén álltak és a gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen 
ólak vagy ólas-kertek vették körbe.

10. ábra. Kétbeltelkes település szerkezete
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Sakktáblás alaprajzi rendszer
Tervezett, szabályos alaprajz, amit egymásra merőleges és egymással párhuzamos utcák osztanak fel, 
amelyek telektömböket fognak közre.

11. ábra. Gyömrő sakktáblás településszerkezete

Az egymásra merőleges utcák szabályos telektömbökre osztják a települések területét. 

falusias beépítési módok
Fésűs beépítési módok
Hazánk legelterjedtebb beépítési módja a fésűs beépítés. Az így beépített egyutcás vagy sorfalvak, me-
lyeknek hosszú szalagtelkei a beltelkek mellett gyakran magukba foglalták a szántókat, de még a legelőt 
és az erdőt is.

12. ábra. Fésűs beépítési módok
1. Oldalhatáros utcafrontos, 2. Oldalhatáros előkertes, 3. Fűrészfogas, 4. Szabálytalan beépítés

Nem volt ritka, hogy a család gyarapodásával egymás végébe több lakóház is épült egy telekre és 
ilyenkor ún. hosszúudvaros ház alakult ki. 

Hosszú házas beépítés
A család gyarapodásával az újabb épületet a meglévő ház végéhez csatlakoztatták.
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közös-udvaros beépítés
Egy közös keskeny, hosszú telkeken egymással szemben épültek a lakóházak, melyeket általában egy 
família lakott.

13. ábra. Hosszúházas, közös-udvaros beépítés

Teleklábas alaprajzi rendszer
Több párhuzamosan futó utca között végeikkel, „lábaikkal” összeérő telkeket alakítottak ki. A szabályos 
teleklábas alaprajz hálós szerkezetet eredményez.

Nagyon sok településünkön ma is alkalmazzák ezt a rendszert.  

 14. ábra. szabályos teleklábas beépítés 15. ábra. páros-telkes beépítés

párostelkes beépítés 
Szalagtelkes rendszer, ahol a gazdasági udvar, a szőlő a lakótelekkel szemben, az út túlsó oldalán helyez-
kedik el. Az út mindkét oldalán elhelyezkedő telek tulajdonosa azonos.

városIas Települések

Az első városokra a világon mindenhol a mezőgazdasági termelés volt jellemző. Csak jóval később ala-
kultak ki olyan funkciók, mint a vallási, kereskedelmi és az igazgatási funkciók. A városok legfontosabb 
tulajdonsága a központi szerepkör. Feladataik és hatásuk saját területükön túlmutatnak, sok tekintetben a 
környező települések, vagyis a vonzáskörzet lakosságának igényeit is kielégítik, tehát helyi- és központi 
funkcióval is rendelkeznek.
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Nőtt városok
Régen, a települések fejlődése spontán módon történt.

Az emberek ösztönösen építkeztek, hétköznapi szempontok szerint, gyakran meglévő városalapokra 
helyezték el épületeiket. Mikor szűkössé vált a városfalakkal körülvett terület, távolabb új falakat építet-
tek. Ezek emlékét őrzi hazánkban néhány kisváros, mint Eger, Sopron, Kőszeg, Pécs. Ezek a történelmi 
városközpontok régi épületeikkel, műemlékeikkel sajátos hangulatot teremtenek és kiemelt idegenfor-
galmi vonzerővel rendelkeznek.

Tervezett, telepített városok
Az iparosodással egyre elviselhetetlenebbé vált a városi élet. Fokozatosan ráébredtek arra, hogy mennyi-
re fontos a zöldterületek jelenléte.

Egyre több városi parkot telepítettek. Lassan megkezdődött a tudatos településtervezés és -fejlesz-
tés.

Legtöbb városunk vegyes szerkezetű, a régi nőtt központot tudatosan tervezett új városrészek veszik 
körül. Ezek előnye a könnyebb áttekinthetőség, infrastrukturális létesítmények egyszerűbb elhelyezése 
és megépítése, az egyszerűbb közlekedésszervezés.

Hazánkban a II. világháború után több tervezett iparvárost telepítettek. Ekkor épült ki Dunaújváros, 
Kazincbarcika, Várpalota, Komló. (Ezek alkották Magyarország „depressziós” területeit a 90-es évek-
ben.)

A városok szerkezetének vizsgálatakor is megfigyelhetők jellemző, tipikus vonások. Tengelyük álta-
lában egy meglévő nagyobb út, folyó, vasútvonal.

Legáltalánosabb városalaprajzok a 16. ábrán láthatók, sorrendben y-elágazásos, sugaras-gyűrűs, há-
rom sugár-utas, derékszögű és gyűrűs városalaprajz.

16. ábra. Városalaprajzok

 17. ábra: Sugaras-gyűrűs város alaprajz 18. ábra: Y-elágazásos város alaprajz
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városias beépítési módok
A mai városokban megtaláljuk a hagyományos zártabb és a modern felfogáshoz közelebb álló nyitottabb, 
lazább beépítési módokat. Az alábbi ábrákon néhány példa látható.

19. ábra. városi beépítési módok
1-2. Keretes, 3. Hézagos keretes, 4. Sávos beépítés

TeLepüLéSeK FejLődéSéT beFOLYáSOLó TéNYezőK 

A települések kialakulásának, fejlődésének és a közöttük kialakuló kapcsolatoknak vizsgálatával a tele-
pülésföldrajz foglalkozik.

A témához kapcsolódó szakirodalmak általában hat olyan tényezőt adnak meg, amelyek befolyásolják 
a települések kialakulását és fejlődését. Ezek a következők: természeti, társadalmi, gazdasági, építészeti, 
szerkezeti és az irányítási tényezők. 

A felsorolt hatótényezők intenzitása idő és terület szerint jelentős eltéréseket mutat. A 70-es években 
elsősorban a természeti tényezőket tartották elsődlegesnek, majd később egyre inkább a gazdasági té-
nyezők kerültek előtérbe. Ezzel párhuzamosan erősödött az irányítási és a műszaki-építészeti tényezők 
befolyása is. 

Természeti tényezők
A természeti tényezők közül legfontosabbak 

a domborzati tényezők, –
az éghajlati tényezők, –
a vízrajzi tényezők, –
az árvízveszély, –
a földrajzi tényezők, mint –
a nyersanyagforrások, –
a jó minőségű termőföld, –
a növényborítottság, zöldterületek nagysága, –
a földrengésveszély stb. –

A földrajzi környezet elemei közvetlenül és közvetett módon befolyásolják a települések kialakulását 
és működését.
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Házi feladat:
Szerezzen be lakóhelyéről egy egyszerű alaptérképet és készítsen róla több fénymásola-
tot! 

 1. FeLAdAT
Egy térképmásolat segítségével mutassa be lakóhelyét!

Földrajzi elhelyezkedése: …………………………………………….

A régió, amelyhez tartozik: …………………………………………..

A település típusa, szerkezete: ……………………………………….

uralkodó beépítési módja: ……………………………………………

Társadalmi tényezők
A társadalom belső szerkezetében jelentős átalakulások mennek végbe, melyek a népesség több tényező 
szerinti tagolódását eredményezik. Ezt a településen belüli rétegződést nevezik szegregációnak.
Ilyen rétegződést eredményező tényezők

a jövedelmi viszonyok, –
az iskolai végzettség, –
a vallás, –
az etnikai különbözőség. –

Eltéréseket okozhatnak az egyes településrészek fejlődési ütemében:
a természeti hatások, –
az infrastrukturális eltérések, valamint –
az eltérő közlekedési feltételek. –

A folyamat jól megfigyelhető színvonalbeli eltéréseket eredményez a településrészek között. A kü-
lönbségek nyilvánvalóak, ha az ellátottsági színvonalat, a szolgáltatások minőségét vizsgáljuk azokon a 
területeken, ahol az egyes rétegek koncentrálódnak. 

A település és a társadalom kapcsolatának elemzéséhez további adatok is szükségesek. Ezeket az 
adatokat, melyek nélkülözhetetlenek a településtervezés számára a demográfia (népesedési folyamatok, 
tendenciák) és a településszociológia (a népesség körülményei, állapota) szolgáltatja.

Gazdasági tényezők
A települések fejlődését a gazdaság nagymértékben gyorsíthatja, de le is lassíthatja. A gazdasági fejlődés 
hatására nagyarányú beruházások történnek, melyek hátterében tudományos kutató - fejlesztő tevékeny-
ség áll, ami előnyösen hat a településekre. Új munkahelyek létesülnek és bővülnek a szolgáltatások. Ez-
zel párhuzamosan átalakul a gazdaság struktúrája, azon belül a foglalkoztatási szerkezet. napjainkban a 
településfejlesztésben és a gazdaságban új irányok mutatkoznak.

Fontosabbá válik a környezethez fűződő viszony, a fenntarthatóság, az energiatakarékosság, a kör-
nyezet - egészségügy. A telekommunikációs eszközök elterjedése hazánkban is a gazdaság decentrali-
zációjával járt.
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2. táblázat. foglalkoztatási szerkezet alakulása

a gazdaság szektora jellemző tevékenységi körök

4. Kvaterner szektor
Informatika, számítástechnika, logisztika, média (nem anyagi
jellegű szolgáltatások, amelyek a termeléssel közvetett kapcsolatban van-
nak) kutatás

3. Tercier szektor

Szolgáltatások: 
Társadalmi szolgáltatás: oktatás, egészségügy, közművelődés, közigazgatás,
Gazdasági szolgáltatások: (a társadalmilag előállított termék eljuttatása a 
fogyasztóhoz) kereskedelem, idegenforgalom, közlekedés

2. Szekunder szektor
Ipari tevékenységek: termékek előállítása, energiatermelés.
Az ipar által előállított termékek újrahasznosítása!
Új lehetőség a hulladékok szelektív gyűjtése, kezelése, hasznosítása.

1. Primer szektor Kitermelő ágazatok: (mezőgazdaság, bányászat, halászat)

20. ábra. Fontosabb gazdasági jelzőszámok 2003. I. félév (2002. I. negyedév = 100)
Forrás: www.ksh.hu (2009.11.10.)

21. ábra. budapest fontosabb gazdasági jelzőszámai (2002. I. negyedév = 100)
Forrás: www.ksh.hu

Budapest gazdasági folyamatai 2003. I. félévében az ipari termelés és értékesítés kivételével vala-
mennyi vizsgált területen az ország egészére jellemző tendenciák szerint alakultak, eltérés csak a válto-
zások mértéke között mutatkozott.
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építészeti tényezők
Egy település jellegét a természeti és az ember által alkotott elemek határozzák meg. Az épületek hasz-
nálatuk során a végső elhasználódásig számtalan átalakításon és felújításon mennek át.

Minden falu és város rendelkezik olyan sajátos, csak az adott településre jellemző vonásokkal, ame-
lyek a történelem során örökölt elemek, és amelyeket napjaink folyamatos építészeti tevékenysége alakít. 
Ezek megőrzése, a jellegvédelem, az egyedi arculat megőrzése a települések számára fontos feladatot 
jelent. Ezeket a helyi értékeket a településtervezés minden szakaszában figyelembe kell venni.
Ezeknek az értékeknek a megőrzésével kapcsolatos a Granadai egyezmény (1985).

Szerkezeti tényezők
A szerkezeti tényezők értelmezhetők egy településen belül, de több település együttesében is (település 
hálózatok).

A szerkezeti rendszerek nagy állandóságot mutatnak. A szerkezeti tényezőkről legtöbbet a települé-
sek alaprajzai árulnak el. Az utca- és térrendszer csak a körülvevő tájjal együtt értelmezhető, figyelembe 
véve a gazdálkodási és életmódbeli változásokat. Legfontosabb szerkezeti elem a településközpont.

Irányítási tényezők
Egy település irányításához sokirányú és széleskörű ismeretekre van szükség. Az általános szakmai 
tudásnak mindenképpen ki kell egészülni a helyi ismeretekkel.

A településirányítás két elválaszthatatlan eleme:
a  – megfelelő településpolitika: az átfogó és legfontosabb célok megfogalmazása, mi-
lyen irányba legcélszerűbb fejleszteni a települést, valamint
a  – településtervezés: a célok, fejlesztések megvalósításának legfontosabb eszköze, 
mely fontos társadalmi és gazdasági tervezést jelent.

Az irányítást segítő tényezők:
jogszabályok (építésügyi és környezetvédelmi) –
pénzügyi szabályozók –
lakossági részvétel –

TerüleTHaszNálaT

Az Országos Településrendezési és építési Követelmények a település igazgatási területét - felhasználási 
egységekbe sorolja. Ezeken belül meg kell adni a beépítésre szánt területeket és a beépítésre nem szánt 
területeket.

A beépítésre szánt területeket és a beépítésre nem szánt területeket a szabályozási tervben és a helyi 
építésügyi szabályzatban övezetekre kell osztani.

a fenntartható területgazdálkodás a kiegyensúlyozott társadalmi fejlődést segítő, ésszerű gazdálko-
dási követelmény.
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az övezeti rendszer

Az övezetek kialakításának célja az azonos jellegű és azonos funkciójú területek egységes 
szabályozása, illetve az hogy övezeten belül lévő telkeket azonos építési jogok és kötele-
zettségek illessék meg.

Települések közigazgatási területének felosztása:
belterület  –
külterület –

i.  a beépítésre szánt területeken belül azonos területfelhasználási egységekbe, építési övezetekbe 
kell sorolni az

azonos szerepkörű, –
azonos jellegű, –
azonos beépítettségű területeket. –

építési övezetek:
lakó: nagyvárosias, kisvárosias, kertvárosias, falusias –
vegyes: településközpont –
gazdasági: kereskedelmi, szolgáltató, ipari –
üdülő: üdülőházas, hétvégi házas –
különleges –

ii. a beépítésre nem szánt területeken belül övezeteket kell kialakítani:
közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési –
zöld –
erdő –
mezőgazdasági –

Házi feladat: 

 2. FeLAdAT
Jelölje egy újabb térképmásolaton a településére jellemző területhasználatokat!
Forrás: Települése településrendezési terve 

UrbANIzácIó

az urbanizáció a városok létrejöttének és fejlődésének folyamatát jelenti. Tágabb értelmezésben a te-
lepülésállomány egészét érintő, a településállomány rendszerében végbemenő változásokat jelöljük az 
urbanizáció kifejezésével.

az urbanizáció szakaszai
Az urbanizációnak két, időben jól elhatárolható szakaszát lehet megkülönböztetni.

A városodás egy döntően mennyiségi változásnak tekinthető folyamat, amely során egy település la-
kosságának száma rövid idő alatt nagymértékben megnövekszik, illetve a városlakó népesség számának, 
arányának növekedése figyelhető meg.
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A városiasodásra, az urbanizáció második szakaszára a lakosok számának megnövekedését kísérő 
minőségi változás jellemző, ami a települések általános infrastrukturális színvonalának emelkedésében 
jelentkezik.

az urbanizációs ciklus négy lépése
1. városrobbanás
Az ipari forradalmakat követő fejlődés indítja el. A népesség koncentrálódik és egyre nagyobb városok 
keletkeznek

2. decentralizáció
A családok egy része gyorsan felméri, hogy a város sem biztosít számukra jobb életkörülményeket. Töb-
ben itt sem jutnak munkához vagy nem tudják felvenni a városi élet ritmusát. Ezek a családok kiköltöz-
nek a városokból, de számukra nem maradt más lehetőség, mint valahol a város közelében letelepedni.

Kétirányú mozgás figyelhető meg, miközben továbbra is a város növekedése a döntő. Lassan elindul 
a városból kifelé mutató vándorlás, amely a környező települések növekedésével járt. Gyakorlatilag el-
kezdődött az agglomerizálódás.

3. dezurbanizáció
A központi város növekedése lelassul, a városi emberek körében egyre többen kezdik értékelni a tiszta 
levegőt, az egészségesebb környezetet. Sokan költöznek a vidékies környezetbe, de a városi munkahelye-
iket megtartják. ugyanakkor vidéken is egyre erősebben jelentkeznek a városi hatások. Gyors moderni-
záció figyelhető meg, általánosan hozzáférhetővé válnak a telekommunikációs eszközök. Mindezek azt 
eredményezik, hogy a döntő mozgás egyértelműen a városokból történő kiköltözés.

4. reurbanizáció (újravárosiasodás)
A megüresedett lakásokat felújítják, nagyobb területeket szanálnak – lebontják és új épületeket építenek 
– a városközpontok megújulnak. 

A vonzáskörzet lakói közül sokan úgy döntenek, hogy visszaköltöznek a városba az időközben újjáé-
pült lakótelepekre, lakóparkokba.

Az átmeneti népességszám-csökkenést követően a város népessége ismét növekedést mutat.

Az urbanizáció hatásai:
a foglalkoztatási szerkezet átalakulása, –
differenciáltabb foglalkoztatási szerkezet kialakulása, –
telekommunikációs eszközök használatának széles körű elterjedése, –
a kulturális színvonal emelkedése, –
a városi életmód és magatartás általánossá válása. –

TeLepüLéSHáLózATOK SAjáTOSSáGAI

A ország településeit sokrétű kapcsolatok fűzik össze. Bizonyos mértékű egymásrautaltság érvényesül 
közöttük. A lakosság igényeinek teljes körű kielégítéséhez szükségük van egymás segítségére. Elég, ha 
a működésükhöz rendelkezésre álló szűkös anyagi feltételekre gondolunk. 

Magyarországon 1971-ben adták ki az első településhálózat-fejlesztési koncepciót, ami lényegében 
csak a kiemelt településeket vette figyelembe. ugyanakkor nem foglalkozott a települések között régről 
kialakult kapcsolatokkal. Nagy hibája volt, hogy a fejlesztések támogatásában, a juttatások elosztásában 
is szigorú hierarchiát érvényesített (főváros, nagyváros, megyeszékhely, járás). Ezzel az aprófalvak hát-
ránya még inkább növekedett, mivel sok helyen még az alapellátást is megszüntette.
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Az utóbbi időben a településhálózatok teljesen átalakultak, agglomerizációk jöttek létre. Ezekben már 
nyomát sem találni a hierarchikus kapcsolatoknak, hanem a kölcsönös munkamegosztásra alapoznak. 
Ezek között a települések között sok területen szoros együttműködés alakult ki és kölcsönösen igénybe 
veszik egymás szolgáltatásait.

A településhálózat nemcsak az együttműködő településeket jelenti, magába foglalja az azokat össze-
kötő hálózatokat és a közöttük kialakult sokszínű – pénzügyi, kulturális és egyéb – kapcsolatokat is.

a településhálózat a települések olyan térbeli együttesét jelenti, amiben az egyes telepü-
lések között kölcsönös munkamegosztás van. Ebből a kapcsolatból minden félnek előnye 
származik. Jogilag minden település egyenértékű, de a településhálózaton belül elvégzett 
feladatok alapján jellemezhetők. 

Hazánk lakosságának hozzávetőlegesen a kétharmada él olyan településen, amely egy vagy több má-
sik településsel alakít ki valamilyen együttműködést. 

Egyre több nagyobb városunk körül alakul ki agglomerizációs gyűrű. A több szolgáltatást nyújtó 
település körül vonzáskörzet jön létre.

A budapesti agglomerizációs térség területe az ország területének csak a 2,7%-a, de ezen a viszonylag 
kis területen él az ország lakosságának egynegyede. 

22. ábra. A budapesti agglomerizáció közigazgatási térképe (2005. január 1.)
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály

Népesedési folyamatok a Budapesti agglomerizációban, Budapest, 2006

A budapesti agglomerációban 2005 elején 2,4 millió ember élt, 6%-kal kevesebb, mint 15 évvel ko-
rábban. Ezen belül a fővárosnak 1 millió 700 ezer, az agglomerációs övezetnek 724 ezer lakosa volt. Az 
övezetben élő népesség több mint fele 5-20 ezer fős településen lakott. Az agglomeráció lakóinak száma 
Budapesten kívül csak Vácott és Visegrádon csökkent, miközben a települések közel kétötödében a né-
pességgyarapodás mértéke meghaladta a 40%-ot.
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23. ábra. A budapesti agglomerizáció népsűrűsége (2005. január 1.)
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály

Népesedési folyamatok a Budapesti agglomerizációban, Budapest, 2006

A 23. ábrán is jól kivehető, hogy a budapesti agglomerációs övezet déli szektoraiban koncentrálódik 
az övezet népességének több mint negyede, mintegy 190 ezer fő, amely több mint a délkeleti és a nyugati 
szektor népessége együttesen. A népsűrűség is a déli szektorban a legnagyobb, átlagosan több mint öt-
százan élnek 1 km2-en, ugyanakkor az északnyugati szektor népsűrűsége ennek alig több mint fele.

24. ábra. Hazánk agglomerizációs és jelenleg agglomerálódó térségei 
Forrás: KSHI, 2003.

Agglomerizációs térségek:
Budapesti agglomerizációs térség (2 421 831) –
Miskolci agglomerizációs térség (216 470) –
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Jelenleg agglomerizálódó térségek:
Balaton körüli területek (147 018) –
Pécs és környéke (179 215) –
Győr és környéke (182 776) –
Komárom és Esztergom környéke (Tatabányai: 134 055) –
Salgótarján és Hatvan környéke (55 297) –
Szeged környéke (201 307) –
Debrecen környéke (237 888) –

Településegyüttesek:
Kőszeg–Szombathely (120 813) –
Kapuvár–Dombóvár  –
Szolnok–Martfű (96 465) –
Csongrád–Szentes –
Békés–Békéscsaba–Gyula (156 640) –
Sátoraljaújhely–Sárospatak –
Székesfehérvár (125 369) –

(Az adatok a 2005. január 1-jei állapotot tükrözik, és a KSH honlapjáról származnak.)

 3. FeLAdAT
Lakóhelyének mely településekkel van szorosabb kapcsolata, milyen közös beruházásokat valósítottak 
meg együtt?

Milyen egyéb együttműködésekről hallott? 

együttműködő települések Kapcsolat jellege (gazdasági, oktatási, kulturális, 
egészségügyi stb.). megvalósult közös beruházások

Az eddigi és a következő témakörök feladatainak elvégzéséhez kaphat segítséget a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal új tájékoztatási rendszerén a „Területi atlasz”-on keresztül.
Az atlasz leginkább a földrajz, a területfejlesztés, a regionális tudomány területével fog-
lalkozik. Az atlaszban adatok találhatók a közigazgatási beosztásról, a megyékről, a régi-
ókról, a statisztikai kistérségekről, valamint a településhálózatról. Számtalan információ 
található valamennyi településsel kapcsolatban.

Elérhetőség: www.ksh.hu → Területi atlasz (Bal oldali menü, Adatok témakör)
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Települések TermészeTi és épíTeTT érTékei

Ennek a témakörnek az a célja, hogy Ön
ismerje a helyreállítási, fejlesztési és kezelési tervek szerkezetét, tudjon részt venni  –
azok készítésében;
tudjon engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltatni; –
ismerje a védett természeti értékek nyilvántartásának tartalmi és formai követelmé- –
nyeit;
ismerje a védetté nyilvánítás menetét, a védettség szintjeit; –
ismerje a közterület-fenntartási és úthálózat-fenntartási feladatokat, és azok ellátá- –
sának módját.

Települések TermészeTI érTékeI

Helyi jelentőségű természeti éréknek tekintünk minden olyan természeti területet, természeti értéket, 
amely a térség szempontjából elsődleges fontossággal bír. 

A helyi jelentőségű védett értékekkel és területekkel kapcsolatos feladatok ellátása az önkormányzat-
ok hatáskörébe tartozik.
A helyi természetvédelem eszközei:

helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítása → helyi önkormányzatok képviselőtes- –
tülete
a védetté nyilvánítás rendelettel történő kihirdetése → helyi önkormányzatok képviselőtestülete –
egyéb természetvédelmi rendeletek alkotása → helyi önkormányzatok képviselőtestülete –
a természetvédelem helyi feladatainak pontosítása az önkormányzatok szervezeti és működési sza- –
bályzatában
helyi rendezési tervek keretén belül vagy különállóan zöldterület-gazdálkodási terv készítése –
széleskörű tájékoztatás –
egyéb szervezetek és a lakosság bevonása a természetvédelmi feladatok megoldásába –
természetvédelmi kezelési tervek készítése –
bírságok kivetése –
védett területekkel kapcsolatos korlátozások és tiltások szabályozása helyi rendeletekkel –
természetvédelmi ellenőrzés –

A helyi rendeletekben leírtak mindenkire kötelező érvényűek. így a helyi természetvédelemről, a vé-
detté nyilvánításról szóló rendeletekben megfogalmazott szabályok betartása is mind az állampolgárok, 
mind a jogi személyek, mind pedig a jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok kötelezettsége.

A védelem célja
meghatározni a különleges oltalmat igénylő, védelemre érdemes természeti területek körét, –
őrizni a táj természeti értékeit, –
biztosítani a természeti értékek fenntartásának, károsodásuk elhárításának és helyreállításuk fel- –
tételeit.

A helyi jelentőségű védett értékekkel és területekkel kapcsolatos feladatok ellátása az önkormányzat-
ok hatáskörébe tartozik. 

A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki (természetes vagy jogi személy 
egyaránt) írásban kezdeményezheti a jegyzőnél. A kezdeményezés joga a jegyzőt is megilleti.

A védett természeti területekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást, törzskönyvet vezet.
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a védett értékek fenntartása érdekében az önkormányzatok szigorú szabályozással élnek. A szabályozás 
általános elemeit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze.

A védett természeti terület fennmaradásának feltétele a gondozás és a rendeltetésnek megfelelő   –
használat.
Védett természeti  területen csak a védett területre kedvező hatást kifejtő mezőgazdasági művelési  –
formát lehet fenntartani.
Védett területeken kizárólag a szabályozási terven jelölt területfelhasználás szerinti tevékenység  –
folytatható.
Gyep (gyep- és rétfelületek, legelők, kaszálók területe), nádas területek (nádas, mocsaras, vizenyős   –
területek) és erdőterületek más művelési ágba nem sorolhatók.
Fásítás, erdősítés honos fafajokkal természetes elegyarányban történhet. –
A használat során a tulajdonosnak törekednie kell az értékek jó állapotban tartására és az esetleges  –
károsodások megelőzésére.
Ha az érték fenntartása a tulajdonos számára el nem várható mértékű kötelezettséget jelent, akkor  –
annak gondozásához kérheti az önkormányzat támogatását.
A helyi védelem alatt álló természeti területen közlekedésre csak az arra kijelölt utak vehetők  –
igénybe.
A védett természeti területen nem szabad olyan létesítményt elhelyezni, üzemeltetni, mely a terület  –
jellegét, növény- és állatvilágát, rendeltetésének betöltését sérti vagy veszélyezteti.
A védett területen lévő növényeket tilos kitépni, kiszedni, vagy bármely más módon károsítani. –
Helyi védettségű  területen nádas és más vízi növény égetése tilos. –
A természeti területek megóvását, fenntartását (természetvédelmi kezelését) általában az önkor- –
mányzatok képviselőtestülete látja el.
Védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlan-nyílvántartásba be kell jegyeztetnie. –
A kutatás és a fa kivágás természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött. –

Természetvédelmi kezelésnek számítanak az alábbi tevékenységek:
a védett természeti terület (érték) felmérése –
a védett természeti terület nyilvántartása, őrzése –
a védett természeti terület fenntartása, helyreállítása –
a védett természeti terület bemutatása  –
minden, a fentiekre irányuló tevékenység –

A természetvédelmi kezelésben résztvevők:
az állami természetvédelmi területi szervei –
a nemzeti park igazgatóságok –
a természetvédelmi őrszolgálatok –
az önkormányzatok –
a civil szervezetek –

A természetvédelmi törvény értelmében minden védett természeti területre el kell készíteni a kezelési 
tervet.
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Házi feladat:

 4. FeLAdAT
Készítse el az alábbi értékelést! Gyűjtsön adatokat, készítsen fényképeket!
Forrás: Önkormányzat honlapja; településének környezet- és természetvédelmével fog-
lalkozó helyi rendelete.

lakóhelyem természeti adottságai
Növényvilága

állatvilága

országos vagy helyi 
védelem alatt álló 
értékek
Ön szerint helyi 
védelemre javasolt 
értékek megnevezése
a védelem indoklása

kezelési (és 
hasznosítási) javaslat

Települések épíTeTT érTékeI

„Az európai nyilatkozat a műemlékvédelemről” (1975, Európa Tanács) vezette be az „integrated 
conservation”, az „integrált műemlékvédelem” fogalmát. 

A „Granadai megállapodás a műemlékvédelemről” (1985) még nagyobb jelentőséget tulajdonított 
ennek a szempontnak; és kiegészítette az építészeti örökség különböző formáinak definíciójával.

az építészeti örökség fogalma az utóbbi 30 év alatt fokozatosan megváltozott. Korábban 
főleg jelentős műemlékekre vagy legalábbis egyes épületekre használták. Idővel egyre át-
fogóbb értelmezést kapott; mára olyan együttesekre is vonatkozik, melyek legérdekesebb 
elemeinek hétköznapi épületek sokasága, az utcaszerkezet vagy az épületek és a táj har-
móniája számítanak.

Ennek a változásnak a fő oka az, hogy hirtelen egy generáció élete alatt nagyon sok „mindennapi” 
épület tűnt el bombatámadások, városmegújítások vagy új utak nyitása miatt. Különösen a 1960-as, 70-
es évek óta vált a lakosság sok olyan változás tanújává, mely a korábbi generációk számára ismeretlen 
volt. Megváltozott az iparszerkezet, a lakóterületek megnövekedtek. Mindez ahhoz vezetett, hogy a helyi 
környezet védelméért mozgalom indult.

Jobban kezdték értékelni az addig elhanyagolt, szerényebb minőségű építészetet és ezzel összefüggés-
ben a környezeti vonatkozások jelentősége is megnőtt.
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 5. FeLAdAT

Az utóbbi időben az Európai unió számos pályá-
zati lehetőséget biztosított hazánknak. Települési 
önkormányzatok közül sok pályázati forrásból 
újította fel településközpontját vagy valamelyik 
fontos intézményét.

Az Ön településén milyen be-
ruházást végeztek uniós támo-
gatás segítségével?
Ha lehetősége lenne rá, Ön 
milyen célra venné igénybe 
települése érdekében az uniós 
pályázati lehetőséget?

Hazánk műemlékállományának többszörösére tehető a települések helyi sajátosságait őrző, megmen-
tésre érdemes épületállomány és sajátos településszerkezet, amely elsősorban az ott élő emberek számára 
jelent értéket. Ilyen nagy mennyiségű épület és épületegyüttes csak helyi szinten kezelhető eredménye-
sen. Ez is indokolja az önkormányzatok saját rendeletalkotó tevékenységének szükségességét, de leg-
alább a védelemre érdemes objektumok számbavételét, állapotuk felmérését. 
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Házi feladat: 

 6. FeLAdAT
Fogalmazza meg két-három mondat segítségével a Granadai egyezmény lényegét, célki-
tűzéseit!

 7. FeLAdAT
Mutassa be települése épített értékeit, melyek az egyedi településkép szempontjából kü-
lönleges értéknek számítanak!

lakóhelyem épített értékei
Műemlékek (országos 
vagy helyi védelem 
alatt álló épületek)

Napjainkban létesített, 
településképet 
meghatározó épületek 
(neves építészek 
munkája, ha van 
ilyen)
Településközpont

Hagyományos népi 
építészeti emlékek

Ön szerint 
helyi védelemre 
méltó épület(ek) 
megnevezése

a védelem indoklása
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népességstatisztika, foglalkoztatási 
szerkezeT

Ennek a témakörnek az a célja, hogy Ön
ismerje hazánk népesedési folyamatait, –
értse az érvényesülő tendenciákat és azok lehetséges okait, –
ismerje a legáltalánosabb adatbankokat, nyilvántartásokat, statisztikai adatok hoz- –
záférési lehetőségeit,
értse a demográfiai folyamatok és a településtervezés kapcsolatát, –
ismerje hazánk foglalkoztatási szerkezetének alakulását, –
legyen képes a tervezési folyamatokhoz adatokat gyűjteni. –

HAzáNK NépeSedéSI FOLYAMATAI

Napjainkban egyre több országban okoz gondot a csökkenő népesség, így hazánkban is. Az előzetes 
becslések szerint a világnépesség lassú növekedésére lehet számítani, de egyre több lesz a hazánkhoz 
hasonló fogyó népességű ország is.

Népességpolitikai program
A programot a Népesedési Kormánybizottság állította össze 2003-ban. A célja a népesedési kérdések 
társadalompolitikai összefüggéseinek vizsgálata, illetve tenni az ország lakosságszámának ismételt nö-
vekedése érdekében.

A hazánkban is egyre erősebben jelentkező népesedési problémák megoldása nem lehetséges egyedül 
politikai eszközökkel. Mindenképpen szükséges a gazdasági, jóléti és a szociális intézkedések, területek 
koordinálása. 
A nehézségek felszámolásának fontos tényezői:

az emberi méltóság tisztelete –
az előítéletektől való mentesség –
a gyermeknevelés értékeinek elismerése –
az emberi egészség védelme –

deMOGráFIAI ALApFOGALMAK

a demográfia a népesség számokkal jellemezhető, leírható jelenségeinek vizsgálatával, 
elemzésével foglalkozik. Olyan fontos kérdéseket vizsgál, mint a népesség számszerű ala-
kulása és a társadalom fejlődésének kapcsolata. 

A demográfia feladatai
A népesség számszerinti változásának vizsgálata kiterjed az alábbi területekre:

az élve születések és halálozások száma –
a lakosság kormegoszlása –
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a lakosság nemek szerinti megoszlása –
a népsűrűség (fő/km – 2)
az országon belüli vándorlás (migráció), népességmozgások –
a bevándorlás és a kivándorlás aránya –
a születéskor várható élettartam –
az ország foglalkoztatási szerkezete –
a népesség nemzetiségi összetétele –
a népesség vallási összetétele –
a munkanélküliség alakulása –
az ingázók számának alakulása –

Minőségi mutatók vizsgálatához tartozik például
az oktatás és képzés alakulásának vizsgálata, valamint –
a kulturális színvonal és a kulturálódási lehetőségek elemzése. –

Jellemző feladat a változások irányának vizsgálata, tendenciák meghatározása. Magyarország népe-
sedési helyzetének alakulásához közel másfél évszázad adatai állnak rendelkezésre.

Házi feladat:

 8. FeLAdAT
Gyűjtsön össze a fenti adatokból a saját településére vonatkozóan minél többet az elmúlt 
évekre visszamenőleg! ábrázolja az adatokat grafikusan, és állapítson meg tendenciá-
kat!

Az Ön településének lakossága is fogyatkozik? Mi lehet az oka, munkahelyek hiánya, 
alacsony ellátási színvonal? 

Munkahelyek teremtésével, a helyi adottságok gazdaságos kiaknázásával, a falusi tu-
rizmus fellendítésével, az ellátás javításával lehetne visszacsalogatni azokat a fiatalokat, 
akik a főiskola vagy az egyetem elvégzése után nem a lakóhelyükön keresnek megélhe-
tést. Mit gondol erről?

Forrás: Önkormányzat honlapja

A demográfiai elemzések és a településfejlesztés kapcsolata 
A népesedési folyamatok a területi fejlődést közvetlenül befolyásolják. A területi fejlődést leginkább 
befolyásoló tényezők:

a lakosság száma, –
a lakosság korösszetétele, –
a népűrűség változása az adott területen, –
az agglomerizációs folyamatok, –
a költözések iránya és gyakorisága, –
a népességkoncentráció vagy elnéptelenedés. –

A népességkoncentráció és az elnéptelenedés területfejlesztési gondokat, nehézségeket okoznak a 
települési önkormányzatok szakemberei számára. 

A népességkoncentrációval extenzív városnövekedés jár együtt. Fokozódnak a lakásgondok és az 
intézményi ellátásban is egyre nagyobb hiányosságok jelentkeznek.
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Az elnéptelenedés a település, a régió hanyatlásával jár együtt. Erősen visszaesik a vállalkozások szá-
ma, csökken a produktivitás. Ilyen összefüggő elnéptelenedő régiókat találni az ország észak-keleti, déli 
és dél-nyugati részében. Az elnéptelenedés az aprófalvas térségeket fenyegeti a legerősebben.

foglalkozTaTásI szerkezeT

a foglalkoztatási szerkezet a foglalkoztatottak különböző szempontok szerinti csoportosítása, pl.: nem-
zetgazdasági ágak (mezőgazdaság, ipar, kereskedelem stb.), állománycsoportok (szakmunkás, vezető, 
ügyintéző stb.), vagy iskolai végzettség stb. szerint. Legáltalánosabban fogalmazva azt értjük alatta, 
hogy az aktív keresők mely gazdasági ágazatban végzik tevékenységüket 
Alapágazatok (lásd. 1. táblázat):

primer szektor → mezőgazdaság, bányászat –
szekunder szektor → ipar, építőipar  –
tercier szektor → szolgáltatás –
kvaterner szektor → információ tárolása, továbbítása, kutatás és fejlesztés tevékenységei stb. –

Foglalkoztatási szerkezet átrétegződése hazánkban
Ipari forradalomtól kezdődően több fázisban zajlik.
Első fázis → az aktív keresők túlnyomó része mezőgazdaságba tömörült (19. sz. 70-es, 80-as éveitől).
Második fázis → a munkaerő a mezőgazdaságból az iparba (kis része a szolgáltatásba) vándorolt (az 

1930-as évektől).
Harmadik fázis → az iparban felszabaduló munkaerő a szolgáltatásba áramlik (1970-es évek második 

felétől, de erőteljesebben a 90-es évek elején). 
Negyedik fázis → már csak az iparból történik átáramlás a szolgáltatásba, illetve átrendeződés történik 

a szolgáltatáson belül (Magyarországon jelenleg zajlik).
A foglalkoztatás helyzetét legerősebben a gazdasági környezet befolyásolja.

Jellemző adat: 2002-ben átlagosan 3 millió 884 ezren dolgoztak az országban, ezer 15-64 éves ember 
közül csupán 563 fő.

Világszerte felgyorsult az a folyamat, amelyben a munkaadók az alacsony képzettséget igénylő te-
vékenységeiket áttelepítik az olcsó munkaerőt tömegesen kínáló országokba. A fejlett országok további 
gazdasági növekedése egyre inkább a foglalkoztatottak képzettségén, rátermettségén múlik.

A gazdaság átalakulásával jelentősen megváltozott a foglalkoztatás ágazati és területi struktúrája is. 
A nemzetközi tendenciáknak megfelelően a mezőgazdaság súlyának csökkenése és a szolgáltatásokban 
dolgozók arányának növekedése jellemző.

2002-ben a foglalkoztatottak 6,2%-a a mezőgazdaságban, 34,0%-a az iparban és 59,8%-a a szolgál-
tatásokban dolgozott. 

A foglalkoztatás szerkezetét jelentősen megváltoztatta, hogy az átmenet időszakában fellépett gazda-
sági válság következményeként 1999-re megközelítően egymillió vállalkozás jött létre, melyek összesen 
1 milliót meghaladó munkahelyet jelentettek. éppen ezért különösen fontos ezeknek vállalkozásoknak 
a segítése.

A férfiak foglalkoztatási aránya minden korcsoportban meghaladja a nőkét. Összehasonlítva foglal-
koztatási rátáinkat az Eu-tagországok adataival, jelentős a lemaradásunk: a 15-64 éves népesség tekin-
tetében 7,6%, ezen belül a férfiak körében 10%, míg a nők körében 5%.

A legfiatalabb korcsoportban, a 15-24 éves népesség körében csökkent a foglalkoztatottak száma és 
aránya. Összevetve ezt azzal, hogy a munkanélküli fiatalok, valamint a nem tanuló, de nem is dolgozó 
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fiatalok létszáma és aránya is számottevően nőtt az utóbbi években, megállapíthatjuk, hogy a fiatalok 
munkaerő-piaci helyzete romlott.

Ezekkel a változásokkal párhuzamosan valamennyi 50 éven felüli korcsoportban nőtt a foglalkozta-
tási ráta. A legmarkánsabb növekedés a nyugdíjkorhatár emelésével leginkább érintett 55-59 éves nők 
körében következett be.

Házi feladat:

 9. FeLAdAT
Gyűjtsön adatot arról, hogy az Ön településén milyen munkalehetőségek vannak! Hol dol-
goznak a legtöbben, melyik szektorban?
Milyen mértékben jelenik meg a munkanélküliség és a helyi lakosok hány %-a ingázik 
valamelyik közeli nagyobb településre.
Vázlatpontok:

a település össznépessége –
foglalkoztatottak száma –
mezőgazdasági termelést folytatók száma –
iparban foglalkoztatottak száma (ha van ilyen, az milyen jellegű) –
szolgáltatásban dolgozók száma (kereskedelem, vendéglátás stb.) –
egyéni vállalkozók száma –
ingázók száma –
munkanélküliek száma –

ábrázolja az adatokat grafikusan!
Források:
Önkormányzat honlapja
www.afsz.hu – Regionális munkaügyi központok (2009.11.10.)
http://www.megaport.hu/portal/ – munkaügyi központok (2009.11.10.)

Amennyiben nem sikerül településére vonatkozó adatokhoz jutni, dolgozzon a megyéjére 
vonatkozó statisztikai adatokkal, de sorolja fel a településén tudomása szerint létező fog-
lalkoztatókat!
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településrendezés

Ennek a témakörnek az a célja, hogy Ön
ismerje a településrendezés feladatait, –
ismerje a településrendezési terveket és a kapcsolódó dokumentumokat, –
értékelje településének természeti, gazdasági és társadalmi adottságait, –
legyen képes rész venni a településrendezés folyamatában, a fejlesztési célok meg- –
határozásában,
ismerje a kezelési, helyreállítási, fejlesztési tervek készítésének szabályait, –
értse a fejlesztési feladatok és prioritások kijelölésekor érvényesülő szempontokat. –

épíTésI jogok és az épíTésügyI kÖzIgazgaTás 
TerüleTeI

az építési igazgatás kialakulásának, az építési folyamatokba történő beavatkozásnak többek között az 
előbbiek alapján az is célja, hogy a beruházások környezeti ártalmait a minimumra csökkentsék. A tele-
pülésrendezésben ma már döntő szerepet kap a tervszerűség, a spontán alakuló fejlesztési feladatokban 
egyre több a tudatos, tervezett elem.

Az építési folyamatok szabályozásában a környezetvédelem kérdése egyre nagyobb hangsúlyt kap.
Az ún. építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről) 

az építési jogokat és az építésügyi közigazgatást két területre bontja:

a) Településrendezés

b) építési folyamat igazgatása

A TeLepüLéSreNdezéS éS Az épíTéSüGYI 
IGAzGATáS Szerepe A KörNYezeTVédeLeMbeN

A településrendezés és az építésügyi igazgatás mindig nagyon fontos szerepet játszott a környezetvéde-
lemben. Fontosságukat annak köszönhetik, hogy mindig egy adott tevékenység, beruházás megkezdése 
előtt fejtik ki hatásukat, ezért megelőző, preventív funkcióval rendelkeznek. 

Az építési folyamatokat sokan egy olyan tevékenységnek tekintik, amit az emberiség a természet 
ellenére, a természet kárára végez.

Ez így nem teljesen igaz, hiszen a tervezők egyre nagyobb gondot fordítanak arra, hogy az építte-
tők részéről felmerülő igények kielégítése a lehető legkisebb környezeti károkkal járjon. Napjainkban 
egyre nagyobb igény van az alternatív energiaforrások és a természetes építőanyagok használatára. A 
hétköznapi életben is szerepe van a környezettudatos építkezésnek akár a magán-, akár a nagyberuházók 
körében.

Nem vitatható, hogy ennek az ellenkezője is tapasztalható, ami általában a korszerű ismeretek hiá-
nyára és a szakszerűtlen munkavégzésre vezethető vissza. Mivel a beruházások során nem csak a beru-
házást végző tulajdonában lévő területek kerülhetnek veszélybe, ezért minden folyamatot jogszabályok 
szabályoznak. Az egyik legbiztosabb formája a környezetkárosítás megelőzésének, az építési folyama-
tok és más beruházások engedélyezési és ellenőrzési eljárásán keresztül valósulhat meg. A betartandó 
környezetvédelmi előírások segítségével próbálják elérni, hogy a beruházások a lehető legkisebb kör-
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nyezetterhelést okozzanak. A jogszabályok önmagukban nem oldják meg a problémákat, szükség van a 
következetes ellenőrzésére is.

TerüleTfejleszTés

Magyarország területfejlesztési alapelveivel és jogszabályrendszerével alkalmazkodik az Európai unió 
területfejlesztési elképzeléseihez. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. §-a a következőképpen 
definiálja a területfejlesztés fogalmát: 
a területfejlesztés az országra, valamint térségeire kiterjedő

társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervsze- –
rű beavatkozási irányok meghatározása,
rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása. –

A területfejlesztés feladata és célja
A magyar területfejlesztési politika legfontosabb feladata az egyensúly megteremtése az uniós elvárások 
és az ország érdekei között.

A területfejlesztés célja a fenntarthatóság elveinek figyelembe vétele mellett annak biztosítása, hogy 
ideális gazdasági, település- és térszerkezet alakuljon ki. A fejlesztés irányát mindig az érintett közösség 
és terület sajátosságai határozzák meg.
Ennek elsődleges feltételei:

a helyi közösségek bekapcsolódása az őket érintő fejlesztési tervek és programok kidolgozásába, –
a válsággal küzdő térségek gazdasági felzárkóztatása, –
a területi különbségek csökkentése. –

Az alábbi ábra a területi tervezés felépítését szemlélteti.

25. ábra. a területi tervezés rendszere
Forrás: VáTI, 2004.

Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció az ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó tervdokumen-
tum, amely meghatározza az ország hosszú távú területfejlesztési céljait, és a területfejlesztési progra-
mok kidolgozásához szükséges irányelveket.

Az első átfogó, európai uniós elveken nyugvó Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK) az Or-
szággyűlés 1998-ban fogadta el törvényi előírás alapján.
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A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezett a területfejlesz-
tési politika s az OTK érvényesülésének rendszeres felülvizsgálatáról és az OTK hatévenkénti megújítá-
sáról, ami először 2004-ben vált aktuálissá.

Az azóta eltelt időszak változásai miatt – Eu-tagság, változó közösségi politikák, fejlesztéspolitikák 
területi szemléletének fokozódása stb. – szükségessé vált az ország területfejlesztési politikájának átgon-
dolása és egy új OTK megalkotása. 

Az új területfejlesztési politika legfontosabb ismérve, hogy már nem elsősorban országos szinten kí-
vánják meghozni a döntéseket.

Az Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) a tárcákkal és a régiókkal szoros együttműködésben 
kezdte meg az új OTK elkészítését.

Országos Területfejlesztési Tanács (OTT)
Az Országos Területfejlesztési Tanács döntés-előkészítő, javaslattevő, véleményező, koordináló és dön-
téshozó szervként működik, és mint ilyen közreműködik a területfejlesztéssel és a területrendezéssel 
kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában.

Területrendezés
a területrendezés az országra, illetve térségeire kiterjedően a területfelhasználás rendjének és a terü-
lethasználat szabályainak megállapítása, az erőforrások feltárása, majd ezek ismeretében hasznosítási 
javaslatok, fejlesztési koncepciók és programok kidolgozása. 

TelepülésfejleszTés

A településfejlesztés fogalma
„Mindazon, a településre kiterjedő társadalmi-gazdasági tervezési és megvalósítási tevékenységek ösz-
szessége, amelyek a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítását, a települé-
sek gazdaságának, műszaki-fizikai állományának gyarapodását, folyamatos megújítását, természetes és 
épített környezetének védelmét szolgálják.”

Forrás: www.vati.hu, www.fogalomtar.hu 

Az átgondolt településfejlesztés során a települések egyre magasabb színvonalon tudják kielégíteni a 
lakosság igényeit.

Településfejlesztési koncepció
A településrendezési tervek és az építési szabályzat fontos kiindulási alapja. Tartalmát tekintve célokat, 
irányelveket, információkat tartalmaz. Az országos településfejlesztési koncepció irányelv az egész or-
szág, az egyes térségek és a települések átfogó és távlati fejlesztéséhez. 
Településfejlesztési koncepció – a tervezés – szintjei:

országos –
regionális –
(kis)térségi –
települési szint. –



38 TELEPüLéSI ISMERETEK  • TANuLóI JEGyZET II/14. éVFOLyAM 

Helyi településfejlesztési koncepció
A sikeres tervezési folyamat elengedhetetlen feltétele, hogy a terveket készítő szakemberek minél több 
információval rendelkezzenek a településről és a lakosságról. Ismerniük kell a település természeti, tár-
sadalmi, gazdasági és környezeti adottságait, az önkormányzat hosszú távú településpolitikai elképzelé-
seit. A településfejlesztési koncepció tulajdonképpen a képviselőtestület cselekvési programja, a telepü-
lésfejlesztés településpolitikai irányelveinek kidolgozása és elfogadása.

A képviselőtestület határozattal fogadja el és csak a települési önkormányzat szerveire nézve kötelező 
a betartása, a lakosságra és a településen működő szervezetekre nézve nem tartalmaz kötelező elemeket.

TeLepüLéSreNdezéS FeLAdATAI

A településrendezés a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata. A településrendezés so-
rán kiemelt szempont a lakosság megélhetésének és ellátásának biztosítása, munkahelyek teremtése és 
megőrzése, valamint a természeti erőforrások kíméletes hasznosítása.

A településrendezés feladata a település adottságainak és lehetőségeinek a leghatékonyabban módon 
történő kihasználása, a működőképesség javítása érdekében úgy, hogy a környezeti ártalmakat a lehető 
legkisebb mértékűre csökkentse. A környezeti ártalmak csökkentése mellett fontos a település megőr-
zésre, védelemre érdemes, jellegzetes, egyedi szerkezetének, beépítési módjának, sajátos építészeti és 
természeti arculatának védelme.

A településrendezés célja 
a település terület-felhasználásának kialakítása, –
az erőforrások feltárása, –
az infrastruktúra-hálózat kiépítése, –
az építési folyamat helyi rendjének szabályozása, –
a környezet természeti értékeinek védelme, –
a táji értékek védelme, terhelhetőségének meghatározása, –
az épített értékek védelme. –

Valamennyi tervezési folyamatban fontos követelmény a közös érdekek összehangolása, pontosabban 
az országos, –
a térségi, –
a települési és  –
a magán érdekek összehangolása. –

A településrendezés során figyelembe kell venni:
a történelmi korok építészeti emlékeit, –
az egészséges lakó- és munkakörülmények biztosításának lehetőségeit, –
az oktatási, sportolási, üdülési és a szabadidős tevékenységek helyigényének biztosítását, –
a víz, levegő, talaj, klíma és az élővilág védelmének megvalósítását. –
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A TeLepüLéSreNdezéS eSzKözeI 

A településrendezés eszközei:
a  – településfejlesztési koncepció, amelyet a települési önkormányzat képviselőtestüle-
te határozattal állapít meg;
a  – településszerkezeti terv, amelyet az önkormányzati településfejlesztési döntés fi-
gyelembevételével a települési önkormányzat képviselőtestülete dolgoztat ki, és ha-
tározattal állapít meg;
a  – helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, amelyet a településszerkezeti terv 
alapján a települési önkormányzat képviselőtestülete dolgoztat ki, és rendelettel ál-
lapít meg.

Településrendezési tervek 
A településrendezési tervek szigorúan egymásra épülő, hierarchikus rendet képeznek. Kétféle település-
rendezési tervet különböztetünk meg, ezek

a településszerkezeti terv és –
a szabályozási terv. –

A két terv tartalmát, léptékét és hatásait tekintve eltér egymástól.
A szabályozási tervnek a jóváhagyott településszerkezeti tervvel harmonizálni kell, ellenkező esetben 

a szerkezeti tervet módosítani szükséges a szabályozási terv elkészülte előtt.

Településszerkezeti terv
A két terv között a legfontosabb különbség, hogy a településszerkezeti terv a település egész területére 
vonatkozik.
tartalmaznia kell

a bel- és külterületek meghatározását, –
a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területeket, –
a település szerkezetét meghatározó közterületeket, –
a területfelhasználási egységeket, –
a védett és a védelemre tervezett és a védőterületeket, valamint –
a meglévő és a tervezett infrastruktúra-hálózatokat. –

A településszerkezeti tervek főbb részei:
Jóváhagyandó rész: –

a település igazgatási területének felhasználását meghatározó tervezet. •
Kötelező alátámasztó szakági rész: –

tájrendezési javaslat, •
környezetalakítási javaslat (a települési környezet természeti és művi elemei: a víz, a levegő, a föld,  •
a klíma, az élővilág és az épített környezet, továbbá azok egymásra gyakorolt hatása),
közlekedési javaslat (hálózati, csomóponti és keresztmetszeti), •
közművesítési javaslat (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia), •
hírközlési javaslat (távközlés, műsorszórás). •

Egyéb alátámasztó szakági munkarészek: a település sajátos, helyi adottságai alapján elkészített ja- –
vaslatok.

szabályozási terv
A terv a település egyes részeire, de legalább egy telektömbnyi területére készül. Ritkábban készülhet a 
település egész területére is.
Tartalmazza:
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a bel- és külterületek lehatárolását, a belterületi határvonalat, –
a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket és azokon belül az egyes területrészek (öve- –
zetek) lehatárolását,
az egyes területrészeken belül a közterületek elkülönítését, –
a közterületeken belül a különböző célokat szolgáló területegységek lehatárolását (közút, közpark  –
stb.),
az egyes területeken a védett, a védelemre tervezett területeket és védőterületeket, és építménye- –
ket,
az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozandó elemeit. –

A szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolatának 
felhasználásával kell elkészíteni.

A kötelező alátámasztó szakági munkarész abban az esetben, ha azok a településszerkezeti tervvel 
együtt készülnek, megegyezik a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészeivel.

A településszerkezeti terv nem jogszabály, így a lakosokra, az ingatlantulajdonosokra, szervezetekre 
nem jár jogi következményekkel, viszont a szabályozási terv jogszabály, előírásai mindenkire nézve 
kötelezőek.

Már az eddig összegyűjtött információk alapján is látszik, hogy nem kis feladatot vállalt, 
amikor települése múltjának és jelenének alaposabb megismerésébe kezdett.
Nagyon sokat megtudhat települése rendezési tervéből. Szerezze be az önkormányzattól 
vagy az internetről települése jelenlegi és az ezt megelőző rendezési terveit. Ezek segít-
ségével tájékozódhat a tervek tartalmi és formai követelményeiről. A bevezető általános 
fejezetekből pedig a település természeti- és gazdasági adottságaival kapcsolatos adatokat 
ismerheti meg.

Helyi építésügyi szabályzat
A törvény megfogalmazása szerint: „A helyi építési szabályzat a település igazgatási területén, a helyi 
sajátosságoknak megfelelően az építés rendjét – annak feltételeinek és módjainak meghatározásával – 
megállapító helyi települési önkormányzati rendelet.”

A településrendezési terv előírásait, célkitűzéseit fogalmazza meg jogi formába öntve. Mindig a hoz-
zátartozó szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.

Meghatározza a telkekhez kapcsolódó sajátos helyi követelményeket. Ezek kialakítása során figye-
lembe veszi a környezet – település táji és épített értékeinek védelmét.
A helyi építésügyi szabályzat az alábbiakat tartalmazza

a kül- és a belterületek lehatárolását, –
a beépítésre szánt területeket (a település közigazgatási területének beépített és a további beépítés  –
céljára kijelölt része),
a beépítésre szánt területeken belül az egyes területrészek, övezetek lehatárolását, felhasználását,  –
valamint az övezetek beépítési feltételeit, módjait és szabályait,
a beépítésre nem szánt területek felosztását, beépítésük feltételeit és szabályait, –
a közterületek felhasználását, az azokon történő építés feltételeit, –
a helyi épített értékek védelmének szabályait, –
a védett és a védőterületekkel kapcsolatos szabályokat. –
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Házi feladat: 

 10. FeLAdAT
Tanulmányozza települése helyi építésügyi szabályzatát és gyűjtse ki a legfontosabbnak 
tartott előírásait!
Forrás: Önkormányzat honlapja

Véleményezési eljárás
A településrendezési terv és az építésügyi szabályzat elkészítése és elfogadása során kötelező az előírt 
eljárási rend betartása, a véleményezési eljárás lefolytatása. A lakosság, a helyi szervezetek bevonása a 
tervezési folyamatba elkerülhetetlen, mivel a rendezési tervek és a helyi építésügyi szabályzat érinti az 
ingatlan tulajdonosainak jogait és kötelezettségét. Csak a nyilvánosság ad lehetőséget arra, hogy jogaikat 
érvényesíteni tudják.

Lakossági részvétel a tervezési folyamatban –
A tervezési folyamat előkészítése során, esetleg az adatgyűjtés idejében értesíteni kell a lakosságot a 

tervek kidolgozásának szándékáról. Minden településen a helyben szokásos módon történik a lakosság 
tájékoztatása, felhívása.

A lakossági tájékoztatáson pontosan meg kell jelölni az érintett területeket, a szabályozás célját és 
ismertetni kell a várható eredményeket. A lakosság ekkor észrevételeket tehet. A tervezeteket a polgár-
mester köteles még a képviselőtestület elé történő beterjesztés előtt egy hónappal nyilvánosságra hozni, 
mégpedig mindenki számára érthető formában.

Egyeztetési folyamat –
Másik fontos kötelezettség az érintett államigazgatási szervek és a szomszéd önkormányzatok be-

vonása a tervezési folyamatba. A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 
eljárásában érdekelt államigazgatási szervek körét az OTéK-rendelet adja meg.
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Házi feladat:

 11. FeLAdAT
Az eddig összegyűjtött adatok és tapasztalatok alapján értékelje lakóhelyének kedvező és 
kedvezőtlen adottságait!

sWoT analízis
Kedvező adottságok – erősségek

(Azok az adottságok, amelyek hatéko-
nyabb kihasználása a település fejlődését 

eredményezik.)

Kedvezőtlen adottságok – gyengeségek
(Település fejlődését gátló tényezők, olyan 
– rendszerint külső – körülmények, ame-
lyeken a település nem tud változtatni.)

Lehetőségek
(Azok a kihasználatlan adottságok, ame-
lyek a település fejlődését eredményezhe-

tik.)

veszélyek
(A fejlesztés, beruházás sikerét veszélyez-
tető, kockázati tényezők, körülmények.)
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településrendezési feladatok 
Megvalósítását segítő sajátos 

jogintézMények

Ennek a témakörnek az a célja, hogy 
ismerje a településrendezési feladatok megvalósítását segítő sajátos jogintézménye- –
ket,
ismerje a változtatási tilalom, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésének célját  –
és körülményeit,
képes legyen megmagyarázni a telekalakítás, elővásárlási jog, kisajátítás, helyi köz- –
út céljára történő lejegyzés, útépítési és közművesítési hozzájárulás, valamint a tele-
pülésrendezési kötelezések elrendelésének célját és körülményeit,
ismerje az építésrendészet eszközeit, –
legyen tisztában a településrendezési és az építési előírásokkal ellentétes építési fo- –
lyamatok következményeivel.

A jogszabályokban foglaltak érvényesítését biztosító építésrendészeti hatósági tevékenységek: 
hatósági engedélyezés, –
hatósági kötelezés, –
építésügyi hatósági felügyelet. –

A rendezési tervekben megfogalmazott célok, feladatok megvalósítását biztosító jogintézményeket 
az alábbiakban ismerheti meg.

Tilalmak
A tilalmak elrendelését feltétlenül korlátozni kell a szükséges mértékre és időre, és be kell jegyezni az 
ingatlan-nyilvántartásba.

változtatási tilalom
A legáltalánosabban alkalmazott tilalom a változtatási tilalom. Ez a jogintézmény a készülő település-
rendezési terv végrehajthatósága érdekében megtiltja az érintett területen – az életveszély elhárítását 
célzó beavatkozáson kívül – minden más beavatkozás elvégzését. Tilos minden építmény elhelyezése, 
átalakítása, telkek alakítása stb. A változtatási tilalmat a települési önkormányzat képviselőtestülete ren-
delheti el önkormányzati rendeletben.

Telekalakítási és építési tilalom
A telekalakítási és építési tilalom megtilthat mindenfajta telekalakítást és egyes építési folyamatokat. Az 
építési törvény meghatározza azoknak az építési munkáknak a körét, amelyek az építési tilalom alatt álló 
területen is végezhetők. A tilalmaknak ezt a fajtáját az önkormányzat jegyzője rendelheti el egy egyedi 
államigazgatási határozattal.

A szabályok értelmében építési telket kialakítani, építési telkek méretét, alakját megváltoztatni, telket 
megosztani vagy egyesíteni csak az építésügyi hatóság engedélyével szabad.  A telekalakítás a terület 
rendeltetésének megfelelő telkek kialakítását hivatott biztosítani.
Telekalakításnak a telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés és a telekhatár-rendezés minősül.
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elővásárlási jog
Az önkormányzat a rendezési tervekben rögzített feladatok megvalósítása érdekében a helyi építésügyi 
szabályzatban elővásárlási jogot határozhat meg, amit az ingatlan-nyilvántartásba is be kell jegyezni. A 
rendeletben meg kell jelölni azt is, hogy az önkormányzat az ingatlant milyen célra kívánja használni. 
Adott esetben az önkormányzatnak döntenie kell arról, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával. Ha hatvan 
napon belül az önkormányzat nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról, az ingatlan elidegenít-
hető.

Kisajátítás
Településrendezési célok érdekében lehetőség van az ingatlanok állami vagy önkormányzati tulajdonba 
vételére azonnali és teljes kártalanítás mellett. Módját külön jogszabály szabályozza.

Ingatlan lejegyzése helyi közút céljára
Az építésügyi hatóságnak az ingatlanok beépítetlen részét módjában áll az önkormányzat javára kárta-
lanítás mellett, kisajátítási eljárás és az ingatlan tulajdonosainak hozzájárulása nélkül az ingatlan-nyil-
vántartásról lejegyeztetni és igénybe venni helyi közút kialakításához. Ha az ingatlannak azon a részén 
épület áll, kisajátítási eljárást kell indítani. Ha az ingatlan megmaradt része nem alkalmas rendeltetéssze-
rű használatra, abban az estben a tulajdonos kérheti az egész ingatlan igénybevételét.

Útépítési és közművesítési hozzájárulás
A közművek, közutak létesítése önkormányzati feladat. Az önkormányzatok rendeletben szabályozott 
módon a közművesítés költségeit részben vagy teljesen az ingatlantulajdonosokra háríthatják.

Az épületek közművesítését legkésőbb a használatbavételig el kell végezni. 

Településrendezési kötelezettségek
A településrendezési feladatok teljesítése érdekében a helyi építésügyi szabályzat kötelezettségeket írhat 
elő.

Beépítési kötelezettség: akkor rendelik el, ha a beépítés sorrendje, a tervszerű telekgazdálkodás  –
vagy a kedvező település kép megkívánja.
Helyrehozatali kötelezettség: a településképet rontó, elhanyagolt, rossz állapotban lévő épületek  –
határidőn belüli helyreállíttatása.
Beültetési kötelezettség: a megfelelő környezetalakítás érdekében előírt növénytelepítés, gyepesí- –
tés, fásítás. A fenti kötelezettségek elrendelése az építésügyi hatóság egyedi határozatában törté-
nik.

kártalanítás
Az előbbiekben megismert jogi eszközök az ingatlantulajdonost a tulajdonához való jogában korlátoz-
zák. A tulajdonában lévő ingatlant nem használhatja kedve szerint, ezért őt veszteség (kár) éri. A tele-
pülésrendezés közigazgatási eszközeinek alkalmazását jogilag nagyon körültekintően szabályozni kell. 
Alkalmazásukhoz az önkormányzatok csak abban az esetben folyamodnak, ha a településrendezési cél-
jaikat más módon nem érik el és azok a közösség érdekeit szolgálják. Az építési törvény a tulajdonosi 
jogok korlátozásának mértékétől függő kártalanítást ír elő és a kártalanítás módjait szabályozza.
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Néhány éve hozzájutott egy öreg, lakatlan ingatlanhoz. Hamarosan szeretne oda építkezni, 
de még nincs elegendő pénze. 
Az önkormányzat felszólította Önt, hogy az időközben omladozó, az utca képét kedvezőt-
lenül befolyásoló, elhagyott épülettel kezdjen valamit, szüntesse meg a kedvezőtlen álla-
potot.
Mit fog tenni? Valószínűleg nem végez felújítást, inkább lebontatja az épületet.
Mit kell ezzel kapcsolatban tenni? Milyen teendői lesznek, ha az épület lebontása mellett 
dönt?
Milyen jogi lehetőséggel élt az önkormányzat, mikor felszólította Önt?
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építésügyi hatósági engedélyek

Ennek a témakörnek az a célja, hogy Ön
tudjon engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltatni, –
figyelje és ismerje a pályázati lehetőségeket, –
ismerje az építési engedélyek fajtáit, a kérelemhez szükséges dokumentumokat, –
ismerje az építési hatóság engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó feladatait, –
legyen képes magyarázni az építésügyi hatósági eljárásokban a környezetvédelmi  –
előírások, érdekek érvényesülésének módját,
ismerje a környezeti hatásvizsgálathoz kötött beruházások körét, –
legyen képes magyarázni a hatósági felügyelet szerepét az építésügyi igazgatásban. –

Az eNGedéLYezéSI eLjáráS 

az építési folyamat igazgatása – az építésrendészet eszközei
Az építkezések alkalmával a környezet- és természetvédelmi előírások megsértését legkönnyebben az 

építési folyamatok nyomon követésével, rendszeres ellenőrzésével lehet felderíteni.
Ha az építési folyamatokkal a településrendezési vagy az építési előírásokat megsértik, sokszor visz-

szafordíthatatlan károkat idéznek elő. Ezek lehetnek gazdasági, társadalmi károk, de járhatnak a ter-
mészeti értékek pusztulásával és környezeti károkkal. Ezért szükséges, hogy az építésügyi hatóságok 
az egyes épületek, műtárgyak létesítése, használatba vétele előtt, és az egész létesítési folyamat alatt 
szigorúan ellenőrizzék a  vonatkozó jogszabályok előírásainak betartását. 

Egyes esetekben az engedélyezési folyamatba kötelező a szakhatóságok bevonása.
A környezetvédelmi hatásvizsgálat köteles tevékenységeknél, beruházásoknál a környezetvédelmi 

hatóságok engedélyét kell kérni még az engedélyezési eljárás megkezdése előtt.
A környezetvédelmi hatóság jogszabályokban meghatározott esetekben szakhatóságként közreműkö-

dik az építési folyamatban. Kötelessége folyamatosan vizsgálni a környezetvédelmi engedélyben foglal-
tak érvényesítését.

Az épíTéSüGYI HATóSáGI eNGedéLYeK FAjTáI

elvi építési engedély
Az elvi építési engedély az építési folyamat megkezdésére még nem jogosít. Feladata:

az előírások (beépítési, településképi, természetvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi), a  –
műszaki követelmények megismerése az építtető részéről, még a tényleges építési engedély be-
nyújtása előtt (tájékozódás a lehetőségekről és a szabályokról);
az építésügyi hatóság nyilatkozatának a megszerzése az építési jogszabályok előírásaitól eltérő  –
műszaki megoldásokról, azok megvalósíthatóságáról (ez a nyilatkozat köti a hatóságokat, ameny-
nyiben az építtető egy éven belül kéri az építési engedélyt, nem változtathatja meg korábbi nyilat-
kozatának tartalmát). 

Az elvi építési engedély a jogerőre emelkedéstől számítva egy évig érvényes, és hatálya egyszer egy 
évvel meghosszabbítható. Hatályát veszti viszont akkor, ha a jogerőre emelkedésétől számított egy éven 
belül az építtető nem nyújtja be az építési engedély kérelmet.
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építési engedély
Az engedélyköteles építési munkák körét miniszteri rendelet és helyi önkormányzati rendeletek szabják 
meg.
Az építésügyi engedélyezési folyamat során elsősorban a következő tényezőket vizsgálják:

a telket rendeltetésének megfelelően kívánják-e használni; –
biztosított-e az építmény és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű és biztonságos használata; –
közintézmények esetén biztosított-e az épület akadálymentesítése; –
biztosított-e az épület járművel történő megközelítése; –
biztosított-e a táj, településkép, jellegzetes beépítési mód védelme; –
nem lépte-e túl az épület használatával járó környezetterhelés a megengedett mértéket; –
érvényesülnek-e a környezet-, a tűz-, a baleset-, a zajvédelem, a biztonságos használat, az energia- –
takarékosság, a hővédelem előírásai;
biztosított-e az épület rendeltetésszerű használatához az összes közműves szolgáltatás, energiael- –
látás;
a tervező jogosultságát az építészeti-műszaki tervezésre; –
az építtető építési jogosultságát. –

Az építésügyi hatóság megtagadhatja vagy feltételekhez kötheti az építésügyi hatósági engedélyt.
Az építési engedély két év elteltével a törvény erejénél fogva hatályát veszti.

Használatbavételi engedély
Minden olyan építményre, amely építésiengedély-kötelesnek számít, használatbavételi engedélyt kell 
kérni.
A használatbavételi engedély funkciói:

az építésügyi hatóság ellenőrzi, hogy az építési munkákat az építési szabályoknak megfelelően  –
végezték-e;
az építésügyi hatóság ellenőrzi, hogy az épület alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra; –
az építésügyi hatóság meghatározza az épület rendeltetését, használati módját és az épületet csak  –
erre a célra lehet használni.

A használatbavételi engedélyt meg kell adni, ha az épületet az engedélynek megfelelően létesítették 
és alkalmas a biztonságos, rendeltetésszerű használatra. Az épület használatbavételét a hatóság meg-
tiltja, ha a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, továbbá ha az építkezés következtében egy másik 
ingatlanban az állékonyságot, életet, egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető változások 
következtek be. Máskor a használatba vétel engedélyezését a hibák kijavításától, megszüntetésétől teszi 
függővé.

a rendeltetés megváltoztatásának engedélyeztetése
Az épületnek a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetésétől eltérő használatához is a 
hatóságok engedélye szükséges.

a kérvényt új igazolásokkal kell alátámasztani.

Bontási engedély
Az alább felsorolt bontási tevékenységekhez az építésügyi hatóságok engedélye szükséges: 

védett területen bármilyen építmény bontásához,  –
egyéb területen a 200 légköbméternél nagyobb térfogatú, vagy a terepcsatlakozástól 10 méternél  –
magasabb építmény bontásához,
a lakás céljára szolgáló építmény bontásához, –
az épület alatti vagy attól különálló polgári védelmi építmény (óvóhely)  bontásához, –
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az 1 méternél magasabb támfal bontásához,  –
a közterületről nyíló, vagy az alatt lévő minden pince, illetve egyéb telek területe alatt 10 m – 2-t 
meghaladó pince bontásakor.

Az engedélyt az illetékes kiemelt építésügyi hatósági ügyeket intéző önkormányzat jegyzőjéhez kell 
beadni. 

Ön nyugodtabb lenne, ha a nagyszülei házában működő elavult, balesetveszélyessé vált 
gázkazánt lecserélhetné, és a lakásból kitelepíthetné. Ennek érdekében a családi házhoz 
szeretne hozzáépíteni egy kazánházat.
Milyen követelményeknek kell eleget tennie a tervezés és az építtetés során? Milyen enge-
délyeket kell beszereznie? 

A bontási tevékenység megkezdése előtt az építtető köteles elkészíteni a bontási tevékenység során 
keletkező hulladékról a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 3. számú melléklet szerinti bon-
tási hulladék tervlapot, és ezt a bontási engedély iránti kérelemmel együtt be kell nyújtania az építésügyi 
hatóságnak. Ennek hiányában a bontási engedélyhez nem kap környezetvédelmi szakhatósági hozzájá-
rulást. Az építésügyi hatóságnak a munkák befejezését haladéktalanul be kell jelenteni, és – az ingatlan-
nyilvántartási átvezetés céljából – változási vázrajzot kell az illetékes földhivatalhoz benyújtania.

épíTéSüGYI HATóSáGI eLLeNőrzéS

Az építési munkák rendszeres helyszíni ellenőrzését az építési törvény előírja.
A település képét egy-egy építési folyamat évtizedekre megváltoztatja. Ezért nagyon fontos az építés-

ügyi hatóságok munkája, szakembereinek felkészültsége, az ellenőrzések gyakorisága. Az ellenőrzések 
során lehetőség nyílik az engedély nélküli és a szabálytalan építkezések felderítésére.
A hatóság ellenőrzi

a jogerős építési engedély meglétét, –
a felelős műszaki vezető megfelelőségét, –
az állékonyságra, az életre, az egészségre, a köz- és vagyonbiztonságra vonatkozó követelmények  –
teljesülését.

A hatósági ellenőrzést követő intézkedések
Bizonyos esetekben a hatóság a helyszínen megtilthatja az építkezés folytatását. Elsősorban akkor, ha 
élet-, egészség-, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető módon végezték az építési munkákat. Ekkor 
az építésügyi hatóságoknak el kell rendelniük az épület vagy épületrész teljes átalakítását, lebontását, 
újraépítését, hatósági engedélyben meghatározott rendeltetéstől eltérő használat megszüntetését.
Az engedély nélkül vagy attól eltérő módon létesített épület estében a hatóság a következők mérlegelésé-
vel fennmaradási engedélyt adhat:

abban az esetben, ha az építtető („csak”) nem kért engedélyt, –
akkor, ha az építmény átalakítással szabályossá tehető, –
abban az esetben, ha az építmény közérdeket nem sért. –

Az épület lebontását rendelik el, ha a jogszerű (engedélyezett) állapot csak bontással érhető el. Akkor 
is bontani kell, ha az építtető nem tett eleget a fennmaradási engedélyben előírt kötelezéseknek

A kötelezettséget megállapító érdemi határozat azonnali végrehajtása
A kiadott határozat azonnali végrehajtására életveszély vagy közbiztonság érdekében kerülhet sor. 
Azonnali végrehajtást rendelnek el akkor is, ha a végrehajtás elmaradása jelentős vagy helyrehozhatat-
lan kárral járna.
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fennmaradási engedély
A fennmaradási engedély iránti kérelmet az építtető vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult nyújthatja 
be. Ha ez elmarad, akkor a hatóság felszólítja az építtetőt a kérelem beadására.
A fennmaradási engedély fajtái:

ideiglenes hatályú fennmaradási engedély és –
végleges hatályú fennmaradási engedély. –

Az építésügyi ellenőrzés után az építési hatóság az építtetőt legfeljebb 60 napon belüli határidő ki-
tűzésével a fennmaradási engedélykérelem benyújtására hívja fel Ha az építtető a megadott határidőig 
nem nyújtja be a fennmaradási engedély iránti kérelmét, illetőleg a hiánypótlási felhívásnak a megadott 
határidőben nem tesz eleget vagy a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését nem 
vállalja, úgy az építésügyi hatóság az építmény bontását elrendeli.

építésügyi bírság
Szabálytalan építkezés estén, ha az építésügyi hatóság kiadja a fennmaradási engedélyt, abban építés-
ügyi bírságot kell kiszabni. A bírság összege az építmény értékétől függ.

A bírságot a Központi Környezetvédelmi Alap javára kell befizetni. A bírság 30%-a marad az épít-
mény helye szerinti települési önkormányzatnál. Szintén 30%-a illeti az első fokon eljáró építésügyi 
hatóságot.

A települési önkormányzatok a befolyt összeget csak meghatározott, építésügyi feladatokkal össz-
hangban használhatják fel.
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függelék

öNeLLeNőrző FeLAdATLAp

 1. FeLAdAT (MAx. pONT: 25)
Válaszoljon az alábbi kérdésekre és definiálja a fogalmakat!

Mit jelent a „depressziós” térség/
települések kifejezés és mire vezet-
hető vissza a gazdaságuk hanyatlá-
sa? 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Nevezzen meg városokat, amelyek 
a 90-es évek „depressziós” térsége-
ihez tartoztak!

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Mit értünk a városiasodás fogalma 
alatt?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Milyen tanyatípusokat ismer?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Mit jelent a reurbanizáció?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
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 2. FeLAdAT (MAx. pONT: 5)
Mit értünk a településhálózat fogalma alatt? Karikázza be a helyes választ!
A) Olyan egységes összetett városok, amelyeket a tartós társadalmi, gazdasági kapcsolatok és a rend-

szeres ingázás alakított ki.
B) A települések olyan összefüggő rendszere, melyek között szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyok 

érvényesülnek.
C) Egyes területek települései, melyeket sokrétű funkcionális kapcsolatok és közös munkamegosztás 

tart össze.
D) Települések szigorú térbeli elrendeződése.

 3. FeLAdAT (MAx. pONT: 24)
Nevezze meg az alábbi beépítési módokat és település alaprajzokat!

1. .........................................................................…………………………………………………………..

2. .........................................................................…………………………………………………………..

3. .........................................................................…………………………………………………………..

4. .........................................................................…………………………………………………………..

5. .........................................................................…………………………………………………………..

6. .........................................................................…………………………………………………………..
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7. .........................................................................…………………………………………………………..

8. .........................................................................…………………………………………………………..

9. .........................................................................…………………………………………………………..

10. .......................................................................…………………………………………………………..

11. .......................................................................…………………………………………………………..

12. .......................................................................…………………………………………………………..

 4. FeLAdAT (MAx. pONT: 6)
Sorolja fel a települések fejlődését leginkább befolyásoló tényezőket!

1. .........................................................................…………………………………………………………..

2. .........................................................................…………………………………………………………..

3. .........................................................................…………………………………………………………..

4. .........................................................................…………………………………………………………..

5. .........................................................................…………………………………………………………..

6. .........................................................................…………………………………………………………..
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 5. FeLAdAT (MAx. pONT: 20)
írja a számok mellé a hozzátartozó meghatározás betűjelét!

fogalom meghatározás
1 Területrendezés 1 A képviselőtestület határozattal fogadja el; 

a lakosságra és a településen működő szer-
vezetekre nézve nem tartalmaz kötelező 
elemeket.

a

2 Helyi településfejlesztési kon-
cepció

2 Minden olyan építményre, amely építésien-
gedély-kötelesnek számít, kérni kell.

B

3 Helyi építésügyi szabályzat 3 Az országra kiterjedően a terület-felhasz-
nálás rendjének és a területhasználat szabá-
lyainak megállapítása, az erőforrások fel-
tárása, majd ezek ismeretében hasznosítási 
javaslatok, fejlesztési koncepciók és prog-
ramok kidolgozása. 

C

4 Településrendezési kötelezettsé-
gek

4 Meghatározza a telkekhez kapcsolódó sajá-
tos helyi követelményeket. 

d

5 Használatbavételi engedély 5 Beépítési, helyrehozatali és beültetési e



54 TELEPüLéSI ISMERETEK  • TANuLóI JEGyZET II/14. éVFOLyAM 

AjáNLOTT IrOdALOM

Farkas Péter (1999): Település- és környezetszociológia (egyetemi jegyzet)
Önkormányzati környezetvédelmi kézikönyv, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1999
Perényi Imre (1972): Településtervezés, Budapest: Tankönyvkiadó
Dr. Szegvári Péter: Versenyképesség az új Országos területfejlesztési koncepcióban, Területi statisztika 

– Központi Statisztikai Hivatal Folyóirata 9. (46.) évf. 2. sz. 2006. március

Területi atlasz
Központi Statisztikai Hivatal új tájékoztatási rendszere, amely leginkább a földrajz, a területfejlesztés, a 

regionális tudomány területével foglalkozik. Az atlaszban adatok találhatók a közigazgatási beosztás-
ról, a megyékről, a régiókról, a statisztikai kistérségekről, valamint a településhálózatról. Elérhető az 
interneten: www.ksh.hu → Területi atlasz (Bal oldali menü, Adatok témakör.) 

VáTI Magyar Regionális Fejlesztési és urbanisztikai Közhasznú Társaság. Elérhető az interneten: www.
vati.hu, www.fogalomtar.hu  

TéRPORT SZAKMAI PORTáL – www.terport.hu/main.php?folderID=2649 –
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