TÁJÉKOZTATÓ
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve módosításáról
2010. április 2626-án tartandó MUT szakmai fórum
fórum résztvevői számára
1. Bevezető
A Budapesti Agglomeráció – mint azt a hatályos területrendezési tervről szóló törvény
indoklása is tartalmazza - a fővárost és a városkörnyéki agglomerálódó településeket
egyaránt magában foglaló - múltjában, jelenében és jövőjében - egymással sok szállal
kapcsolódó, egymásra utalt, de közigazgatásilag megosztott térség. E terület a magyar
térszerkezet sajátos eleme, az ország egyik legfrekventáltabb kiemelt térsége, más régiók
fejlődésének befolyásolója, amely ezért koordinált fejlesztést és összehangolt tervezést
igényel.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996 évi XXI. törvény meghatározása
szerint az ország társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt
kezelendő „kiemelt térségeire” területrendezési tervet kell készíteni.
A törvény 5. § értelmében a területrendezési terv egy olyan - a térség nagytávlatú műszakifizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló - dokumentum, amely
o biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét,
o az ökológiai elvek érvényesítését,
o a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését,
o a területfelhasználás rendjét, optimális hosszú távú területi szerkezetét
o valamint - a területfejlesztési koncepciókban megállapított célokkal összhangban meghatározza a területhasználat térségi szabályait.
A (Tft) törvény 6. § (d) pontja értelmében a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét
az Országgyűlés törvénnyel fogadja el.
Fenti (időközben részleteiben módosult) törvényi felhatalmazás és háttér figyelembevételével
1999 és 2004 között (tartalmában többször átdolgozva) elkészült az a területrendezési terv,
amelyet a LXIV. számú törvénnyel a Parlament 2005-ben elfogadott.
2. Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005 évi LXIV. számú
törvény célja volt (a preambulumban és az indoklásban rögzítettek szerint):
o

a kiegyensúlyozottabb fejlődés térbeli-fizikai kereteinek, területi lehetőségeinek
és korlátainak meghatározása,

o

a természetes és épített környezeti értékek védelmének biztosítása mellett, az
országos és térségi jelentőségű közlekedési- és közmű hálózatok helyének,

o

az urbanizált- a mezőgazdasági-, illetve a természeti területek rendszerének
meghatározása,

o

valamint a területek használatának átfogó, a településrendezési tervekben
érvényesítendő szabályozása.

Kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervéről szóló törvény 2005-ben megszületett, mert ha már visszamenő hatálya nem is
lehetett a területfelhasználási döntésekre (hiszen a korábbi esetenként helytelenek bizonyult
területfelhasználási döntések felülvizsgálatának kezdeményezését a törvény nem vállalhatta
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fel), a jövő ez irányú döntéseit határozott keretbe foglalta. Megakadályozta a
területfelhasználás további korlátlan bővítését, az országos és térségi érdekű közlekedési
hálózati elemek és létesítmények ellehetetlenítését, azoknak helyi érdekű fejlesztési
döntéseknek való kiszolgáltatását, biztosította a szomszédos települések településszerkezeti
terveinek összehangolását.
3. A BATrT törvény végrehajtása és érvényesülése
A törvény 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A térségben érdekelt Önkormányzatok
számára - a törvény alapját képező terv, illetve a törvény tervezetének széleskörű és
többszöri egyeztetése ellenére - lassan tudatosultak azok a szabályok, és korlátozások,
amelyeket településrendezési eszközeik kidolgozása, illetve módosítása során
érvényesíteniük kell. Ennek egyik oka, hogy a 2006 évi önkormányzati választások során sok
olyan új vezető került pozícióba, akik számára ismeretlenek voltak az agglomerációs
törvényben rögzített szabályok.
A törvény hatálybalépése óta nem indult olyan településtervezési eljárás, amelynek célja az
agglomerációs törvényben rögzített kötelezettségeknek való teljes körű megfelelés lett volna.
A települések kizárólag konkrét ügyekben kezdeményeztek településrendezési eljárásokat, a
törvény előírásai és szabályai e tervezési és véleményezési egyeztetési eljárásokban
kerültek alkalmazásra. (Annak ellenére, hogy a településrendezési tervek és a törvény
összhangjának biztosítására adott 3 éves határidő 2008. szeptember 1-én lejárt a 21.§ (4)
pontja értelmében). Köszönhetően az előkészítés során folytatott részletes egyeztetéseknek,
valamint a törvény 21.§ (5) pontjában rögzített szabálynak, amely szerint („Az olyan
beépítésre szánt területet, amelyet az elfogadott településrendezési eszköz e törvény
hatálybalépése előtt már beépítésre szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek
kell tekinteni”), illetve a törvény hatálybalépése késleltetésének - minimálisra csökkent
azoknak a konfliktusoknak a száma, amelyek a települések akkor hatályos tervei és a
törvényi szabályozás között adódtak.
A területrendezési szabályok tudatosításához és érvényesítéséhez meghatározó mértékben
járult hozzá a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészi
Iroda azzal, hogy
o a települési önkormányzatok által kezdeményezett településrendezési tervezési eljárások
indítása során minden esetben felhívta a figyelmet a területrendezési törvény
alkalmazásának szükségességére,
o a tervezett módosítások tartalmától függően előzetesen rögzítette azokat a legfontosabb
szabályokat, amelyek figyelembevétele nélkülözhetetlen adott tervezés során (ezzel
megakadályozott több olyan tervezés megindítását, amelynek eredménye - elsősorban
az új beépítésre szánt területek túlzott mértékű kijelölésével - ellentétbe került volna a
törvényi szabályozással)
o konzultációk biztosításával segítette a tervezőket és a települési főépítészeket a
törvénnyel összhangban lévő megoldások kidolgozására,
o a tervek egyeztetési folyamatában következetesen számon kérte a törvény előírásainak
alkalmazását.
Ugyanakkor 2009 októbere előtt az Állami Főépítész nem volt olyan jogkörrel felruházva,
hogy megakadályozza a törvénytől esetlegesen eltérő elemeket tartalmazó
településrendezési terv hatálybalépést, csupán javaslattal élhetett a tervek tartalmát illetően
(az önkormányzat önálló jogalkotó) és észrevételezheti az esetleges eltéréseket.
A PESTTERV Kft - megkeresésre - díjmentesen biztosított konzultációs segítséget a vitatott
szakmai kérdések tisztázásához, megoldásához. Azokban az esetekben, ahol a törvény
értelmezése azt szükségessé tette, olyan területrendezési szakvélemények is készültek,
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amelyek hozzájárultak az önkormányzati és fejlesztői döntések (törvény szellemével és
szabályozási tartalmával összhangban lévő) meghozatalához.
Az Állami Főépítészi Iroda által lefolytatott területrendezési hatósági eljárások döntő
többsége „javítás” volt. Vecsés, Kistarcsa, Pilisjászfalu, Csömör, Nagytarcsa, Őrbottyán,
Pilisszentkereszt és Százhalombatta vonatkozásában került sor a 200 méteres szabály alóli
felmentéssel kapcsolatos eljárásra.
A törvény hatályba lépése óta eltelt idő bizonyítja az alkalmazott területrendezési eszközök
indokoltságát, a szabályozás hasznosságát. A térségben az Állami Főépítész szakmai és
hatósági kontrollja biztosítja, hogy a Budapesti Agglomerációban érintett települések
településrendezési terveik 2005 óta történt – és a törvény hatálybalépése után indított módosításainál figyelembe vegyék a törvény rendelkezéseit.
4. A Budapesti Agglomeráció kiterjedésének vizsgálata
2009-ben - a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény módosítása
első lépéseként - sor került az agglomeráció területi lehatárolásának felülvizsgálatára. A
döntés-előkészítő szakmai anyag a KSH közreműködésével készült és több döntési
alternatívát fogalmazott meg a térség lehatárolására. (A MUT fórumon bemutatásra kerülnek
e munka fő eredményei és javaslatai.)
A lehetséges alternatívák értékelésével 2010. február 8-án a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztériumban döntés született arról, hogy a folyamatban lévő tervezési és
törvény felülvizsgálati eljárásban ne változzon a Budapesti Agglomeráció lehatárolása. A
térségre vonatkozó területrendezési terv és a törvénymódosítás tervezetét e döntés
figyelembevételével kell kidolgozni és a jogszabályokban meghatározott módon széleskörű
egyeztetésre bocsátani.
Egyidejűleg megállapításra került, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
törvény következő módosítása, illetve a településhálózat-fejlesztésről szóló koncepció
országgyűlési elfogadása keretében szükségessé válik, hogy – a VÁTI TTÉI – MTA RKK
által közösen kidolgozott dokumentumok érvényesítésével a 2011 évi népszámlálás adatai
feldolgozásával - a magyar jogrendbe és a területi tervezési rendszerbe beillesztésre
kerüljenek azok az új – elsősorban a területfejlesztés összehangolását szolgáló térkategóriák, amelyek megteremtik a magyar várostérségekben – azon belül is kiemelten a
Főváros térségében – az Európai Uniós irányelvekkel is összhangban lévő együtt tervezés
intézményi lehetőségeit és eszközeit.
5. A területrendezési terv illetve a tervről szóló törvény módosítását több tényező
indokolja:
o

o

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény
rögzíti, hogy az agglomerációs terv felülvizsgálatát a térségben tapasztalható dinamikus
területi folyamatok nyomon követése és a terv érvényesülésének vizsgálata érdekében 5
év elteltével el kell végezni. Ez a határidő 2010-ben lejár.
A terv és a tervről szóló törvény felülvizsgálatának és módosításának szükségességét
azonban elsődlegesen az indokolja, hogy a Parlament – a 2008 évi L törvénnyel –
módosította az Országos Területrendezési Tervről (OTrT-ről) szóló 2003. évi XXIV.
törvényt.
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Az OTrT módosítás – új területfelhasználási kategóriák és új térségi övezetek
beiktatásával – jelentős mértékben bővítette a területrendezés eszközkészletét, illetve a
területfelhasználási szabályok megváltoztatásával (többnyire szigorításával) az
adottságok kihasználását és a védelem érdekeit hatékonyabban szolgáló új szabályozást
alkalmazott. E változásoknak a Budapesti agglomeráció területén való érvényesítésének
szükségessége is indokolja az agglomerációs terv és a tervről szóló törvény módosítását.
o

A térségben lezajló változások, illetve a térség települései településrendezési
eszközeiben történt változások, valamint a hatályos törvény alkalmazásának
tapasztalatai is változtatásokat és kiegészítéseket igényelnek úgy a tervben, mint a
törvényben.

Tekintettel arra, hogy a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló
törvény 2005-ben hosszú távra és előremutató módon határozta meg a térség
területfelhasználásának és a műszaki infrastruktúra hálózatoknak a térbeli rendjét, a
2010 évi felülvizsgálat és módosítás nem irányul a terv koncepciójának alapvető
megváltoztatására, hanem csak az eltelt időben bekövetkezett – fenti - változások
miatt szükséges korrekciók átvezetésére.
Fentiekre való tekintettel a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) 2009
májusában megkezdte a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (BATrT) szóló
2005 évi LXIV. számú törvény felülvizsgálatának szakmai előkészítését. A szakmai munka
elvégzésére a PESTTERV Kft kapott megbízást.
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve módosításának folyamata
Az előkészítő munka keretében 2009-ben sor került:
o a jelenleg hatályos agglomerációs törvény érvényesülésének vizsgálatára és
értékelésére,
o az agglomeráció térbeli kiterjedése vizsgálatára,
o a módosítás kereteinek és irányának meghatározására, ezen belül
o a módosított Országos Területrendezési Tervről szóló törvényben foglaltak
érvényesítésére
o a Budapesti Agglomeráció (jelenleg Kormány általi elfogadásra váró)
Fejlesztési Koncepciója (rendezéssel is összefüggő) célkitűzései
figyelembevételére
o az érintett települések hosszú távú jövőképét és településfejlesztési
célkitűzéseit is tükröző településszerkezeti tervek értékelésére és
feldolgozására, a térszerkezet és a területhasználat jelenlegi (a felülvizsgálat
szempontjából kiinduló) jogi állapotának meghatározására, valamint
o valamint felülvizsgálatot megalapozó területi adatbázis létrehozására.
A BATrT törvény módosítása részletes célkitűzéseinek és tervezett tartalmának
önkormányzatokkal való egyeztetése során a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium – mint az a hatályos törvény előkészítése és egyeztetése során is történt együttműködik a térség önkormányzataival Budapest Főváros Önkormányzatával és a Pest
megyei települési érdekek koordinálását vállaló Pest megyei Önkormányzattal.
Az előkészítő munkákat követően sor került a terv módosítási javaslatát tartalmazó
egyeztetési tervdokumentáció – jelen munkaanyag – kidolgozására.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló jogszabályok lehetővé teszik, hogy a
területrendezési terv módosítása egyfázisú tervezéssel és egyeztetéssel kerüljön
megalapozásra.
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6. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve módosítása - a területrendezési
tervek tartalmi követelményeiről szóló kormányrendeletnek megfelelő tartalommal – az
alábbiakat fogja tartalmazni:
I. A megalapozó munkarészeket:
o az előzmények összefoglalását, a hatályos törvény érvényesülésének értékelését,
o a nagytérségi összefüggések és a külső kapcsolatok vizsgálatát,
o az agglomeráció kiterjedésének vizsgálatát,
o a területrendezési terv és a tervről szóló törvény módosítását megalapozó
vizsgálatokat,
o a térségi területfelhasználás vizsgálatát, a területfelhasználási változások értékelését,
o a táj terhelhetőségének meghatározását a rendelkezésre álló táj-, természet és
környezetvédelmi területi adatbázisok felhasználásával,
o a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény felülvizsgálatát és
módosítását megalapozó fejlesztési célkitűzések összefoglalását, illetve e célok
figyelembevételével a területrendezési terv módosítása célkitűzéseit.
II. A területrendezési terv módosítása javaslatát
o A Térségi Szerkezeti Terv módosítási javaslatát és annak szakági alátámasztását
o A Térségi Övezeti Terv módosítására – valamint a módosított OTrT törvénnyel
összhangban történő kiegészítésére - vonatkozó javaslatot.
o A térségi szabályozás módosítása tervezeteként a tervezett törvénymódosítás fő
elemeit.
III. A módosítás társadalmi-, gazdasági-, környezeti hatásainak
(módosításról lévén szó, a módosítással érintett elemek vonatkozásában)

összefoglalását

IV. A külön jogszabályban meghatározott – a terv felülvizsgálattal és módosítással
párhuzamosan kidolgozásra kerülő - „Stratégiai Környezeti Vizsgálat” első munkaváltozatát.
A tervdokumentáció a területrendezési tervek egyeztetésére vonatkozó jogszabály előírásai
betartásával széleskörű egyeztetésre kerül.
Ezen túlmenően a tervezet elérhető és véleményezhető lesz az interneten is a

www.pestterv.hu/bp_agglo.html honlapon.

A széleskörű ágazati-, települési és társadalmi egyeztetés után, az eltérő vélemények
érdemi egyeztetését követően kerül véglegesítésre a területrendezési terv, a mely a tervről
szóló törvény módosítása alapját képezi majd.
A törvénymódosítás kodifikált tervezete is csak a szakmai egyeztetések lezárását követően
kerül megfogalmazásra, éppúgy, mint a tervezési folyamatot nyomon követő, annak tartalmát
eredményével befolyásoló „Stratégiai Környezeti Vizsgálat” végső változata.
7. A területfejlesztés-, területrendezés összehangolásának lehetőségei
Több kritika érte a jelenleg hatályos területrendezési tervet és a tervről szóló törvényt elsősorban a szakma részéről - azért, hogy nem kellően integráltan tervezi a térséget. A
helyett, hogy a területfejlesztés és területrendezés lehetséges eszközkészletét
összehangoltan alkalmazná a térség folyamatainak befolyásolására, csak a területrendezési
és a szabályozási eszközökre koncentrál.
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E kritikák egyrészt jogosak, hiszen a budapesti agglomeráció területrendezési terve nem a
térség átfogó (fejlesztési és rendezési) dokumentuma, „csak” egy – a térségi-, területi
szabályozás jogszabályokban rögzített eszközrendszerét alkalmazó – „területrendezés terv”.
Mivel nem egy kísérleti tervről, hanem a magyar területi tervezési rendszerben definiált – a
Parlament által elfogadásra szánt - dokumentumról van szó, ma sem tehet másként: csak
azokat az eszközöket alkalmazhatja, amelyeket a hatályban lévő törvények és jogszabályok
lehetővé tesznek számára.
Tekintettel arra, hogy a területi tervezés mai rendszerét és annak tartalmát szabályozó – a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló - törvény határozottan szétválasztja a
területfejlesztési és a területrendezési (szabályozási) típusú dokumentumok készítését és
jóváhagyását, a Budapesti agglomerációban sem jött létre – és ebben a tervezési fázisban
sem tud létrejönni - a fejlesztési és a rendezési tervezési dokumentumok és beavatkozási
eszközök közötti teljes összhang.
Az egyazon térségre vonatkozó közös stratégiai célkitűzéseket szolgáló fejlesztési és
rendezési eszközök – egymást kiegészítő és erősítő – összehangolt alkalmazása
szükségességét ugyan mindkét oldali szakértők már az ezredforduló óta szükségesnek
tartják, megvalósítását sürgetik, az összehangolt területi tervezés törvényi- jogszabályi
kereteinek kialakítása nélkül nincs mód a változtatásra. Addig különböző megbízók által,
különböző időpontokban kezdeményezett, teljes körűen össze nem hangolt tartalmi
követelmények szerint készülő tervek és programok készülnek és kerülnek eltérő
szervezetek által jóváhagyásra.
Ezen keretek között a területrendezési terv kompetenciája és eszközkészlete annyi, amennyi
a hatályos törvényekből és a jogszabályokból számára levezethető. Ezért a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Terve most elkészült módosítása sem a térség folyamatait
átfogóan befolyásolni képes dokumentum, csak a területrendezési eszközök alkalmazásának
megújított és összehangolt eszköztára.
A területrendezési tervezés lehetősége és felelőssége a fejlesztés és rendezés
összehangolása vonatkozásban annyi, hogy a lehető legszélesebb körben veszi figyelembe
a fejlesztés célkitűzéseit és ahhoz kapcsolódóan a rendelkezésére álló szabályozási
eszközkészletet e célok teljesülésének szolgálatában alkalmazza.
8. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (illetve a tervről szóló 2005 évi
LXIV. törvény) felülvizsálatát meghatározó fő célkitűzések összefoglalása
A területrendezési tervezés célkitűzéseinek meghatározása a 2009-ben végzett előkészítő
munka eredményeinek figyelembevételével, a Budapesti agglomeráció területét érintő –
elfogadott és hatályos – területfejlesztési dokumentumok felhasználásával, valamint a
területrendezési tervezés számára rendelkezésre álló eszközkészlet ismeretében készült.
A tervmódosítás célkitűzései:
o

o

Szükséges az elfogadás előtt álló agglomerációs területfejlesztési koncepció és program
célrendszerének figyelembevétele a tervezésnél és annak szolgálata a területrendezés
rendelkezésre álló valamennyi eszközével.
Ennek
részeként
indokolt
a
régió
és
az
agglomeráció
policentrikus
településrendszerének (a területrendezési terv tartalmi követelményei szerint is kötelező)
„településrendszer” érdemi meghatározása, a települések és központok közötti
munkamegosztás érvényesítése érdekében.
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Szükséges a térségi szerkezeti terv módosítása során mennyiségében és minőségében
is megfelelő területkínálat biztosítása a gazdaság, továbbá a valós társadalmi
igényeknek megfelelő lakóterületek, közösségi szolgáltatások, a rekreáció számára
A beépítésre szánt területek további bővítéséhez kapcsolódó jogok differenciált
megállapításánál figyelembe kell venni az egyes települések sajátosságait, a területi
potenciálokat, a területfelhasználást korlátozó (az OTrT-vel összhangban meghatározott)
elemeket, a beépítésre szánt területek növelésének korábbi dinamizmusát (a területek
környezeti érzékenységét és megközelíthetőségét is figyelembe véve), illetve vizsgálva a
fejlesztésre - a hatályos településszerkezeti tervben - kijelölt és a még fel nem használt
területek nagyságrendi arányát.
Kiemelt cél a fejlesztések területi koncentrációja az urbanizált területekre, a fővároson
kívül főként az övezet alközpontjaira, illetve a kötöttpályás tömegközlekedéssel
megközelíthető területrészekre, a fejlesztési csomópontokra, a természeti területek
beépítetlenül hagyásával. A szabályozás módosításával és finomításával csökkenteni
kell az új területek igénybevételének dinamizmusát. Kiemelt feladat a
területtakarékosságra, illetve a korábban már igénybe vett (de alulhasznosított) területek
felhasználására ösztönző szabályozás kialakítása.
A települések fejlesztéshez indokoltan szükséges területek biztosítása mellett az új
fejlesztési területek kijelölése során a természetvédelemből, illetve az OTrT-ben
meghatározott korlátozásokból adódó korlátozásokat egyértelműen érvényesíteni kell.
A terv és a törvény felülvizsgálata során mérlegelni kell azon – korábban települési
térségként kijelölt – területek visszaminősítését mezőgazdasági térségbe, amelyeket a
törvény hatálybalépése óta a települések nem vettek igénybe településszerkezeti terveik
módosítása során.
Elő kell segíteni a szabad területek megfelelő hasznosítását a legjobb minőségű
mezőgazdasági területeken kívül eső területeken a rekreációs funkció erősítését a
„Zöldövezet” filozófiája szerint (a táj- és természetvédelem érdekeivel összehangolva).
Elsősorban a térszerkezeti összefüggések, valamint a termőhelyi adottságok
figyelembevételével alkalmas területeken kell törekedni új erdőterületek kijelölésére.
Kiemelt cél a térszerkezet fejlesztéséhez szükséges térségi infrastruktúrahálózat
(területigényes) elemeinek rögzítése, a hálózatok kiegészítése (illetve azok
nyomvonalának, területigényének pontosítása az időközben elkészült tervek
figyelembevételével)
Szükséges a hatályos településrendezési tervekben megfogalmazott új térszerkezeti,
területfelhasználási elhatározások értékelése, a térségi érdekeltségű elemek beépítése a
törvény módosításába.
A térség egészére is iránymutató „Budapesti közlekedésfejlesztési rendszerterv”
elhatározásainak érvényesítése (kiemelten az elővárosi vasút, a kapcsolódó P+R
rendszerek és a térségi kerékpárút hálózat rögzítésével)
A tervezés, illetve a törvénymódosítás célja fentieken túl az értékvédelem bővülő
szempontú érvényesítése, a természeti-, a táji-, tájképi-, a kulturális örökség elemei
megőrzésének területrendezési eszközökkel történő elősegítése.
A területrendezés elhatározásai járuljanak hozzá a térség egésze környezeti állapotának,
azon belül kiemelten a települési térségi területek környezetminőségének javításához.
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9. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve módosításának tervezett tartalma
A térségi szerkezeti tervet érintő területfelhasználási változtatások
A térségi szerkezeti terv tartalmának kialakítása során új alapokra kerül a térségi területfelhasználás tervezése. A térségi területfelhasználás (és ezzel a területrendezési terv és a
tervről szóló törvény) módosításának kiinduló alapjává a települések jóváhagyott
településrendezési eszközeinek térinformatikai módszerekkel történő pontos feldolgozása
válik, amelynek tartalmát és megfelelőségét, illetve a településrendezési (OTÉK)
kategóriáknak térségi (OTrT alapú) területrendezési kategóriákká való átfordítását az Állami
Főépítészi Iroda kontrollálta, eredményét – térségi és települési egyeztetéseken valamint az
internetes publikációt felhasználva -- a helyi önkormányzatok igazolták vissza.
A térségi terv és tervről szóló törvény módosítása területfelhasználás vonatkozásában a
települések fejlesztési koncepcióin alapuló – adott település területi jövőképét tükröző és az
önkormányzatok területhasznosítási politikájával összhangban kialakított - hatályos
településszerkezeti terveken (illetve a hatályos településrendezési eszközökön) alapul.
Ezáltal kiküszöbölésre kerülnek a hatályos tervben történt lehatárolási pontatlanságok, a
települési tervektől esetlegesen eltérő tartalmak.
A települések hatályos településszerkezeti tervei kiegészülnek azoknak a területrendezési
hatósági eljárásoknak az eredményeivel, amelyek a törvény hatálybalépése óta lezárultak.
Tekintettel arra, hogy új (beépítésre szánt) területek kijelölésére nincs moratórium (a felelős
NFGM nem tervez ilyen moratóriumot) azon települések, amelyek településrendezési
eszközeinek módosítása folyamatban van, e tervek tartalma azok elfogadása után kerül
átvezetésre a területfelhasználás jogi állapotát rögzítő tervanyagon.
Mivel a tervi és törvényi módosítás kiinduló alapja a településszerkezeti terveik
területfelhasználási elhatározásait és a területrendezési hatósági eljárások eredményeit
egyaránt tartalmazó jogi állapot, ez nem tartalmazza azokat a korábbi területkijelöléseket,
amelyek ugyan mint települési térség részét képezik a hatályos törvénynek (mint lehetőség
az önkormányzatok számára), de azok településszerkezeti tervben való érvényesítésére a
törvény hatálybalépése óta eltelt időben nem került sor
A térségi szerkezeti terv és a szabályozás még a korábbinál is átgondoltabb és
takarékosabb területfelhasználásra ösztönöz azzal, hogy korlátozza a mező és
erdőgazdasági térségben az újabb beépítésre szánt területek kijelölését.
o

o

o

o

A területhasználat koordinálását segítik azok (az OTrT-vel összhangban kijelölt)
övezetek, amelyek a beépítésre szánt területek kiterjesztését korlátozzák.
A térségi szerkezeti tervhez kapcsolódó alátámasztó munkarészek megjelenítik a
területhasználatot korlátozó övezetek területi kiterjedését, ezzel kirajzolódik az a
korlátozott mozgástér, amelyen belül a települések a törvény által lehetővé tett bővítési
lehetőségükkel élhetnek.
A terv és a törvény tervezett módosítása átlag 2%-ban határozza meg a települési térség
további bővítésének lehetőségét. (A hatályos törvény a hatályos település-szerkezeti
tervekben rögzített beépítésre szánt terület növekményének lehetőségét rögzítette 3%ban).
A települési térség előírásai új szabályokkal egészülnek ki:
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o

Az új gazdasági terület kijelölésének indokoltságát kistérségi szinten kell igazolni

o

új lakóterület kijelölése a kötöttpályás tömegközlekedéssel is ellátott területen
lehetséges,

o

o
o

o

o

o

o

o

o

új terület igénybevételére ott van lehetőség ahol a kijelölés nem ütközik az övezeti
tervben meghatározott korlátozásokkal, illetve ahol a tervezett új
területfelhasználás határos az adott település belterületével (beépítésre szánt
területével
A terv új lakóterület kijelölése során előírja, hogy olyan.

A hatályos térségi szerkezeti terv területfelhasználási kategóriái közül nem kerül
lehatárolásra a „zöldövezet részét képező mezőgazdasági terület”, mivel a zöldövezet
kategóriát a módosítás során más övezeti lehatárolások és azokhoz kapcsolódó
szigorúbb szabályok váltják ki. (Ilyenek az országos ökológiai hálózat részeként
meghatározott övezetek, illetve az erdősítésre alkalmas terület övezetei).
A hatályos terv és törvény területfelhasználási kategóriái közül összevonásra kerül az
„építmények által igénybe vett térség” és az „egyéb rendeltetésű terület” „építmények
által igénybe vett térség” címen
Új területfelhasználási kategóriaként kerül lehatárolásra a „magas zöldfelületi arányú
különleges rendeltetésű térség”, amely azokat az OTÉK szerint különleges, beépítésre
nem szánt területeket foglalja magában, amelyek nagy kiterjedésűek és amelyeknek a
területi elkülönítése indokolt a települési térségtől.
Új területfelhasználási kategóriát képez az „ásványvagyon gazdálkodási térség”, amelybe
a bányaterületek tartoznak
A területfelhasználás tervezése során megteremtődik a települési önkormányzatok
számára a „területcsere” lehetősége. A területcsere azonban összességében nem járhat
a beépítésre szánt területek növekedésével
(a korábbi település-szerkezeti tervekben kijelölt beépítésre szánt területek egy részének
beépítésre nem szánt területté való visszaminősítésével lehetővé válik egy ugyanolyan
nagyságú területen új beépítésre szánt terület kijelölése)
Jelen tervezési eljárás keretében készült módosított térségi szerkezeti tervhez egy olyan
településsoros - és valamennyi területfelhasználási kategória területét meghatározó, a
készülő törvénymódosítás mellékletét képező - területi mérleg készül, amely lehetővé
teszi az önkormányzatok által készítendő településszerkezeti tervekben tervezett
eltérések (változtatások) %-os megfelelőségének ellenőrzését.

A térségi szerkezeti tervet érintő – az infrastruktúra hálózattal összefüggő változtatások
o

M0 nyomvonalának pontosítása (mind a már átadott, mind a tervezett Ny-i szakaszon)

o

M 11 nyomvonal beillesztése a Zsámbéki medencében

o

M2 új nyomvonalának beillesztése a Váctól keletre lévő térségben

o

Az M31-es út nyomvonalának pontosítása
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o

Az M4 autópálya budapesti bevezető szakaszának beillesztése, a
alternatívában rögzített változatok közötti döntés az OTrT-vel összhangban

o

A Tápió menti főút nyomvonalának pontosítása

o

Pontosításra kerül a váci hídhoz kapcsolódó hálózat (M3 Gödöllő-M2 Vác-11. sz. főút) a
pesti oldalon és a Szentendrei szigeten

o

A nagysebességű vasút nyomvonalának pontosítása

o

Az esztergomi vasút nyomvonalának korrekciója

o

A térségi mellékút-hálózat kiegészítése

o

Az elővárosi vasúti hálózathoz kapcsolódó P+R hálózat elemei meghatározásra és
beillesztésre kerülnek a térségi szerkezeti tervbe

o

A térségi szerkezeti terv kiegészül a térségi jelentőségű logisztikai központok
meghatározásával.

o

korábban

A térségi szerkezeti terv kiegészül a repülőterek meghatározásával (az országos
jelentőségű polgári, kereskedelmi – nemzetközi - repülőtérré fejleszthető, közös
felhasználású katonai és polgári, egyéb nyilvános és nem nyilvános repülőterek
rendszerével)

o

A térségi szerkezeti terv tartalmazza a térségi közforgalmú kikötőket
személyforgalmi kikötőket, valamint kompátkelőhelyeket

o

A térségi szerkezeti terv kiegészül az országos kerékpárhálózat agglomerációban haladó
szakaszainak meghatározásával

o

A térségi szerkezeti terv energia vonatkozásában kiegészül
o

a térségi jelentőségű gázhálózatok megjelenítésével,

o

a 120 KV-os hálózat hiányzó elemeinek megjelenítésével

o

valamint a megújuló energiákra való átállás
térségspecifikus irányainak meghatározásával.

lehetőségeinek,

és a

illetve

A térségi övezeti tervet érintő változtatások és kiegészítések
o

o

o

Az OTrT övezeti rendszerének megfelelően az országos ökológiai részét képező
területeken lehatárolásra kerülnek a „magterület”, „ökológiai folyosó” és a „pufferterület”
kategóriák.
Azokon a területeken ahol területi ütközés van a védelmi kategóriák lehatárolása és a
településrendezési tervekben rögzített területfelhasználás között, ott az agglomerációs
terv intézkedéseket javasol az összhang biztosítására.
Ezzel egyidejűleg az agglomerációs terv módosítása során elmaradnak a hatályos
területrendezési tervben (az akkor hatályos OTrT-vel összhangban korábban alkalmazott
és) lehatárolt övezetek, mint: a „kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete”, a
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„védett természeti terület övezete”, a védett természeti terület védőövezete”, a
„természeti terület” övezete, valamint az „ökológiai (zöld) folyosó övezete”
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

A terv módosítása során - az OTrT-ben is alkalmazott módszertan alkalmazásával felülvizsgálatra és a léptéknek megfelelő pontosításra kerül a „kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület” övezeti lehatárolása. (A lehatárolás a törvény egyik
mellékletévé, ezzel a vonatkozó korlátozás célterületévé válik.)
Ezen túlmenően meghatározásra és lehatárolásra kerül „a mezőgazdasági művelésre
másodlagosan alkalmas terület övezete” amely nem válik a törvény részévé, csak
tájékoztató jellegű az önkormányzatok terület-gazdálkodással kapcsolatos döntései
megalapozására.
Új övezetként kerül lehatárolásra az „erdőtelepítésre alkalmas terület övezete” a
törvénnyel jóváhagyásra kerülő elemek között.
Ezen túlmenően az önkormányzatok területgazdálkodással, illetve a biológiai
aktivitásérték tervezésével összefüggő döntéseit segíti „az erdőtelepítésre másodlagosan
alkalmas terület övezete” lehatárolása. (Ez az övezeti lehatárolás nem válik a törvény
részévé, csak tájékoztató jellegű).
Új övezetként kerül lehatárolásra a „kiváló termőhelyi adottságú erdőterület” övezete az
FVM adatszolgáltatása figyelembe-vételével.
A hatályos tervben (és törvényben) lehatárolt „térségi tájrehabilitációt igénylő terület”
felülvizsgálatával pontosításra kerül az érintett terület. (A rehabilitált területek törlésre
kerülnek)
A tájképvédelmi terület övezete a hatályos tervben és a törvényben közigazgatási terület
határosan került meghatározásra. Jelen módosítás során a térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete az OTrT-vel megegyező módszertan alkalmazásával kerül
kidolgozásra és a területek lehatárolásra.
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének markáns eleme volt a térségi
zöldövezet kialakítása, illetve védelme. A tervezői javaslat a „zöldövezet” övezetében
lehatárolt területen korlátozta (illetve tiltotta) volna új beépítésre szánt terület kijelölését.
Tekintettel arra, hogy ez a korlátozó szabály a terv (illetve a törvény) egyeztetése
fázisában kikerült a tervezetből, a zöldövezet tartalma a területrendezési tervben
kiüresedett.
A törvény módosítása során a térségi zöldövezet újradefiniálásra került az alábbi
tartalommal: Zöldövezet: a BARTrT-ben alkalmazott térségi övezet, amely a térségi
ökológiai hálózat területeit, az erdőterületeket, az erdősítésre alkalmas területeket, a
települési térség részét képező nagy kiterjedésű zöldterületeket, a magas zöldfelületi
arányú települési térség beépítésre nem szánt területeit, valamint a magas zöldfelületi
arányú különleges rendeltetésű térség területeit foglalja magában.
Pontosításra kerül a „térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vont terület”
övezete a megalapozó terhelhetőségi és területfelhasználási vizsgálatok eredményei
együttes felhasználásával
Az OTrT-ben meghatározott új övezetként kerül lehatárolásra a „világörökség” illetve a
„világörökség várományos terület” övezete.
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o

Jelenleg világörökségi terület csak Budapest területén található, világörökség
várományos területek között viszont olyan az agglomerációt jelentősen érintő új elemek
vannak, mint a római korú LIMES védvonal, illetve a „Dunakanyar kultúrtáj”, amely az
agglomeráción túlnyúló területet érint és a Dunakanyar kiemelkedő értékű tájképe által
érintett területet, illetve a hajdani királyi vadászerdők területét érinti és az ott lévő táji-,
kulturális értékek komplex védelmét jelenti.

o

Új övezetként kerülnek lehatárolásra a „történeti települési területek” az OKM
adatszolgáltatásában megadott településkört érintő területi lehatárolásokkal.

o

Lehatárolásra kerül a „rendszeresen
adatszolgáltatása felhasználásával

o

belvíz

járta

terület”

övezete

a

KvVM

Új térségi övezetként kerül lehatárolásra a „földtani veszélyforrás terület” övezete. Az
övezet lehatárolása során elkülönítésre kerültek a 15 fok feletti lejtők, a
csúszásveszélyes területek, a víznyelők és az alábányászott területek.

o

Új övezetként kerül lehatárolásra a „vízeróziónak kitett terület” övezete

o

Új övezetként kerül lehatárolásra a „széleróziónak kitett terület övezete

o

A Honvédelmi Minisztérium adatszolgáltatása figyelembevételével módosításra kerül a
„honvédelmi terület” övezete

o

Új övezetként kerül meghatározásra és lehatárolásra az együtt tervezhető területek
övezete

o

o

Az agglomeráció területrendezési terve a tartalmi követelmények meghatározottsága és
törvényi korlátai miatt nem teszi feleslegessé a több település közigazgatási területét
érintő speciális funkciójú – egymással szerkezeti és funkcionális kapcsolatban lévő területek együtt tervezését. A módosítás lehatárolja az együtt tervezhető (tervezendő)
területeket
A térségi szerkezeti és a térségi övezeti tervben történő módosításokkal összefüggésben
kiegészülnek a törvénymódosításban alkalmazott területfelhasználási kategóriák és
térségi övezetek. Az OTrT kategóriái a térségi sajátosságok figyelembevételével kerülnek
alkalmazásra a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervében és a tervről szóló
törvénymódosítás tervezetében

A térségi területfelhasználási szabályok módosulása:
A BATrT törvény egyik legfontosabb eleme a települési térség kiterjedésének
meghatározása, illetve a területi bővítmény nagyságrendjének meghatározása. (A hatályos
törvény 3%-ban határozta meg a beépítésre szánt területek bővítésének lehetőségét egyéb
övezeti szabályok tejlesülése esetén.) A terv, illetve a törvény módosítás során szakmailag
két lehetőség van:
o

a korábban alkalmazott egységes – minden településre egyaránt vonatkozó
differenciálatlan – szabályozás, amely a módosítás tervezetében az új területek
igénybevételének lassítása érdekében 2% (Részletes szabályokat lsd. a
mezőgazdasági térség szabályozásánál, hiszen e térségi kategória rovására történik
az új beépítésre szánt területek kijelölése.)
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o

a szabályozás másik lehetősége olyan differenciált szabályok alkalmazása, amely
figyelembe veszi a településenként rendelkezésre álló területi tartalékok nagyságát
és ennek függvényében határoz meg 0%, 1%, 2%, vagy 3% növelési lehetőséget. A
MUT-ban tartandó szakmai vitának képezheti ez a kérdés tárgyát, de tudható, hogy a
NFGM és a törvény kodifikációját végző jogászok az első változat alkalmazását
támogatják (a jelenlegi tervezetek is ezt a változatot tartalmazzák.)

A területi kiterjedés szabályozásán túlmenően a városias és hagyományosan vidéki
települési térségre vonatkozó szabályok a módosítás tervezete szerint új elemekkel
egészülnek ki:
o

o

o

o

o

o

a városias és hagyományosan vidéki települési térségben új lakó célú terület
kijelölésére csak a központi belterülettel határosan (azon kívül pedig lakó célú
terülttel határosan) lehet kijelölni akkor, ha ott az ellátó műszaki és humán
infrastruktúrahálózat kapacitásai azt lehetővé teszik, vagy ezek a kapacitások a
terület
igénybevételével
párhuzamosan
(más
jogszabályban
rögzített
településrendezési szerződésben rögzített módon) kiépülnek.
Városias és hagyományosan vidéki települési térségben 5 ha-t meghaladó
kiterjedésű új lakóterület kijelölésére ott van lehetőség, ahol a terület 5 km-en belül
kötöttpályás tömegközlekedési eszközökkel is megközelíthető.
Városias és hagyományosan vidéki települési térségben 5 ha-t meghaladó
kiterjedésű új gazdasági célú terület akkor jelölhető ki, ha annak szükségességét
adott település településfejlesztési koncepciója meghatározza és a kijelölés
összhangban van az érintett kistérség területfejlesztési koncepciója és programja
tartalmával.
A települések lakó célú beépítésre szánt területének növelésével egyidejűleg a
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, 50%-ban azzal
településszerkezeti kapcsolatban lévő közhasználatú zöldterületet kell kialakítani.
Változik a városias települési térség részét képező nagy kiterjedésű zöldterület
szabályozása, amelynek értelmében e területen lakó-, gazdasági és vegyes
besorolású beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
Változik a magas zöldfelületi arányú térség szabályozása is:
o

o

o

e térségbe sorolt terület legfeljebb 30%-án beépítésre szánt különleges
rendeltetésű terület, legalább 70%-án pedig beépítésre nem szánt különleges, illetve közlekedési-, közmű-, zöldterület, erdőterület, mezőgazdasági és
vízgazdálkodási terület alakítható ki.
A magas zöldfelületi arányú települési térségen belül a beépítésre szánt
terület kijelölésénél is figyelembe kell venni azt a szabályt, hogy beépítésre
szánt terület a település közigazgatási határához 200 m-nél közelebb nem
jelölhető ki, kivéve, ha ez a területrendezési hatósági eljárás során kiadott
állami főépítész területfelhasználási engedélye alapján történik.

Új kategóriaként kerül alkalmazásra a „beépítésre nem szánt különleges rendeltetésű
térség”, amelyben egészségügyi-, rekreációs-, sportolási kutatás fejlesztési- és a
megújuló energiaforrások hasznosításának célját szolgáló beépítésre nem szánt
területek alakíthatók ki.
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o

o

o

Új kategóriaként kerül alkalmazásra a „magas zöldfelületi arányú különleges
rendeltetésű térség” amely területét beépítésre nem szánt különleges rendeltetésű
(egészségügyi- nagykiterjedésű sportolási célú területek – golf és lovaspályák –
valamint a kutatás fejlesztés és a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára
szolgáló) területfelhasználási egységbe lehet sorolni.
Megváltozik az „erdőgazdasági térség” szabályozása, amely szerint: az
erdőgazdasági térségnek az erdőtelepítésre alkalmas övezet által érintett területén
kivételes esetben lehetőség van beépítésre szánt terület kijelölésére, amennyiben ezt
a területrendezési hatósági eljárás lehetővé teszi.
Megváltozik a mezőgazdasági térség szabályozása:
o

o

o

o

Míg a hatályos törvény szabálya szerint a mezőgazdasági térség legalább
75%-át mezőgazdasági területfelhasználási egységbe kell sorolni. Legfeljebb
15%-án erdőterület és legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási egység kialakítható, a módosítás szerint e térség területének
legalább 85%-át mezőgazdasági területfelhasználási egységbe kell sorolni.
Legfeljebb 15%-án – a nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység kivételével - bármely települési terület-felhasználási
egység kialakítható.
Megváltozik a mezőgazdasági térség területén a beépítésre szánt terület
kijelölésének szabálya is annak érdekében, hogy lassuljon az új területek
igénybevételének üteme: a hatályos törvény szerint a mezőgazdasági
térségnek a települési közigazgatási területre vonatkoztatott területén a
beépítésre szánt területek növekménye nem haladhatja meg az adott
település érvényes településrendezési tervében rögzített összes beépítésre
szánt terület 3%-át. A mezőgazdasági térségnek a települési közigazgatási
területre vonatkoztatott területén a beépítésre szánt területek növekménye
nem haladhatja meg jelen törvény mellékletét képező területi mérleg szerinti
városias, illetve hagyományosan vidéki települési térség területének 2%-át. Az
a település, amelyik 2010-ig nem élt a 2005. évi LXIV. törvény 7.§ (2)
pontjában biztosított 3%-os növekmény lehetőségével, ezt a bővítési
lehetőségét a +2%-on felül megtarthatja.

Megteremtődik a „területcsere” lehetősége, amely hasonlóan a takarékos területfelhasználást szolgálja és csökkenti az új területek kijelölésére irányuló törekvéseket:
A területcserére vonatkozó szabály: A települési térség előző pontban rögzített
növelésén felül – külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján a település legfeljebb olyan mértékben bővítheti települési térségének kiterjedését,
amilyen mértékben a jelen törvény mellékletét képező térségi szerkezeti tervben
rögzítetthez képest máshol - a mezőgazdasági térség javára - csökkenti annak
kiterjedését. A területcsere során a települési térség területének (a törvénymódosítás
mellékletét képező területi mérleg szerinti) nagysága nem változhat. A területcsere
során települési térséggé minősülő terület nem lehet átfedésben az országos és a
térségi ökológiai hálózat övezetének területével.
Változtatásra kerül a mezőgazdasági térségben sportolás céljára kijelölhető terület
szabályozása is. A hatályos törvény szerint: „mezőgazdasági térségben és a
zöldövezet részét képező mezőgazdasági térségben sportolás céljára a külön
jogszabály szerinti különleges terület kijelölhető. A terület nagysága nem haladhatja
meg a település közigazgatási területe 3%-át és a területkijelölés nem lehet
átfedésben az országos és a térségi ökológiai hálózat övezetének területével” a
módosítás szerint: mezőgazdasági térségben sportolás céljára különleges
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(beépítésre nem szánt) terület kijelölhető. A terület nagysága nem haladhatja meg a
település közigazgatási területe 10%-át és a területkijelölés legfeljebb 5%-ban lehet
átfedésben az országos és a térségi ökológiai hálózat övezetének területével.
o

o

o

o

o

o

A területfelhasználásra vonatkozó szabályozás kiegészül néhány közlekedéshez
kapcsolódó elemmel. A hatályos szabályozás szerint: „Budapesten a Kelenföldi
pályaudvart, valamint a Budapest Ferihegy országos jelentőségű polgári repülőteret
alkalmassá kell tenni a nagysebességű vasút, valamint az elővárosi vasút
fogadására„. Ez a szabály kiegészül azzal, hogy a Ferihegyi repülőtér térségét kell
erre alkalmassá tenni. További kiegészítés, hogy a 4-es metró tervezett
végállomásának - a XI. kerületi virágpiacnak - térségét alkalmassá kell tenni a térségi
tömegközlekedési eszközök fogadására és 5ezer gépkocsi befogadó-képességű P+R
parkoló kialakítására, illetve hogy az elővárosi vasúti hálózat térségi jelentőségű
csomópontjai térségében - a jóváhagyott Budapesti Közlekedési Rendszertervben
foglaltak figyelembevételével - a településrendezési eszközökben helyet kell
biztosítani kell a P+R parkolók kialakítására. Ezek felsorolását a szerkezeti terv
melléklete tartalmazza.

A térségi övezeti szabályok legtöbb övezet vonatkozásában – az alábbi kiegészítésekkel
- megfelelnek az OTrT-ben rögzítettekkel.
Zöldövezet vonatkozásában új elem, hogy a zöldövezet részét képező területek
o az térségi ökológiai hálózat,
o az erdőterület,
o az erdősítésre alkalmas terület,
o a települési térség részét képező nagy kiterjedésű zöldterület,
o a magas zöldfelületi arányú települési térség beépítésre nem szánt területei
o valamint a különleges rendeltetésű beépítésre nem szánt területek
képezik a térségi zöldövezet fejlesztés elsődleges célterületeit, amelyek egyúttal a
települések zöldfelületi rendszerének is meghatározó elemei. E területeket beépítésre
szánt területté csak kivételesen, más lehetőség hiányában – a külön jogszabályban
meghatározott területrendezési hatósági eljárás lefolytatása esetén – lehetséges.
Kiegészül a tájképvédelmi övezet által érintett területek továbbtervezése során
alkalmazandó szabály.
A „világörökség várományos terület”-re vonatkozó szabály kiegészül azzal, hogy az
Agglomeráció Területrendezési Tervében „a világörökség terület kijelölése szempontjából
vizsgált terület” övezete figyelembevételével kell lehatárolni a világörökségi védelemre
javasolt magterületet és pufferterületet. A településrendezési eszközök készítése és
jóváhagyása során az e célra vizsgált területen belül meghatározásra és lehatárolásra
kerülő területeket és a hozzájuk kapcsolódó szabályozást érvényesíteni kell.
Kiegészül a szabályozás az együtt tervezhető (tervezendő) területek térségi sajátosságot
(a budapesti kétszintű önkormányzati rendszert) figyelembe vevő szabályozásával,
amely szerint: az együtt tervezendő területek övezete által érintett települési és kerületi
önkormányzatok az övezettel érintett területeik fejlesztési és rendezési feladatait – közös
fejlesztési koncepció és közös – egyszerűsített településszerkezeti terv készítésével és
jóváhagyásával - összehangolják. A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az
egyes települések (kerületek) területére vonatkozó részeit az érintett önkormányzatok
határozattal fogadják el. A terv mellékletben felsorolásra kerülnek az együtt tervezendő
területtel érintett önkormányzatok.
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A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve
(A térségi szerkezeti terv módosítási javaslata – tervezői változat)
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