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1996. évi XXI. törvény 

a területfejlesztésről és a területrendezésről 

Alapfogalmak 

5. § A törvény alkalmazásában: 
m) területfejlesztési koncepció: az ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló 

tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok 
kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a 
területfejlesztés szereplői számára; 

n) területfejlesztési program: a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv; 

III. Fejezet 

TERÜLETFEJLESZTÉST ÉS TERÜLETRENDEZÉST ELLÁTÓ TERÜLETI SZERVEK ÉS 
FELADATAIK  

A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési és területrendezési 
feladatai 

11. § (1) A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatai: 
a) a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében: 
aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú városok 

önkormányzatának egyetértésével, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok többségének egyetértésével - 
kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei és a fővárosi területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei és a 
fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével - a megyei és a fővárosi 
területfejlesztési programot, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését 
követően, 

ab) részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív programnak 
kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával 
észrevételeik figyelembevétel, 

IV. Fejezet 

A TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS A TERÜLETRENDEZÉS ESZKÖZEI 

19/A. § (1) A területfejlesztést és a területrendezést közvetlenül és közvetetten segítő tervek a következők: 
a) országos szintű fejlesztési és területfejlesztési koncepció, 
b) országos szintű területrendezési terv, 
c) kiemelt térségi szintű területfejlesztési koncepció, 
d) kiemelt térségi szintű területrendezési terv, 
e) operatív program, 
f) kiemelt térségi szintű területfejlesztési program, 
g) megyei és budapesti szintű területfejlesztési koncepció, 
h) megyei szintű területrendezési terv, 
i) megyei és budapesti szintű területfejlesztési program, 
j) térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési koncepció, 
k) térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési program. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tervek egymásra épülő rendszert alkotnak. A felsorolásban szereplő alacsonyabb 

szintű tervnek meg kell felelnie a felsorolásban szereplő magasabb szintű terv célrendszerének. 
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218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési 
terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

A területi tervek egyeztetésének rendje 
19. § A területfejlesztési koncepció és program esetén a véleményezésre 45 napot kell biztosítani. 

A területi tervek elfogadásának rendje 

22. § A kidolgozásért felelős szerv a véleményezésre jogosult szervekkel egyeztetett területi terv tervezetét a 
területi terv elfogadására jogosult szerv elé terjeszti, melyben minden esetben fel kell tüntetni: 

a) az egyeztetési eljárásba bevont és az eljárásban véleményt adó szervek és szervezetek körét, 
b) azokat a tartalmi kérdéseket, amelyekben nem alakult ki egyetértés, 
c) az előterjesztő álláspontját az el nem fogadott javaslatokról, 
d) a részletesen indokolt ellenvéleményeket. 

 
 

 


