
  
régiOTÉK alapú 314-es alapú 

újR. eljárásrend 
meglévő ITS, koncepció és eszközök esetében 

Új készítése új 
elj.rend szerint 

2024.01.01-től kötelező 2027.07.01-től kötelező 

2021.07.01-től 
településfejlesztési terv csak 

a település egészére, 
településrendezési terv - 

megyei jogú városok 
kivételével - csak a település 

egészére 

Étv. 60. § (8) Étv. 60. § (9) Étv. 60. § (11) bekezdés 

2021. július 16. előtt megkezdettnél elsőként a véleményezési szakaszban kell az újR. I-IV. 
tartalmi követelményeit alkalmazni! 

Új készítése 314-
es szerint 

- 

2021.06.30-ig megkezdett 
(előzetes tájékoztatás 
lefolyt) 2022.12.31-ig el kell 
fogadni 

- 

Étv. 60. § (10) 

Biológiai aktivitásérték tekintetében 2021. július 16-tól az újR. 

Módosíthatóság, 
alkalmazhatóság 

2023.12.31-ig 2027.06.30-ig 
- 

Étv. 60. § (8) Étv. 60. § (9) 

Eljárási mód 

2022. július 1-től E-TÉR és újR. szerinti eljárásrend!!! 

2021.06.30-ig megindult eljárásoknál a polgármester csak az Étv. 8. § (4) d) pont szerinti 
kötelezettség alól mentesül 

Étv. 60. § (14) bekezdés újR. 78. § (1) bekezdés 

Tartalom 

régiOTÉK II. fejezet és 1. 
melléklete, valamint a 

hatályos OTÉK III. fejezete 

314-es és OTÉK 2021. július 
15-én hatályos II. fejezete és 
1., 2. melléklete, valamint a 
hatályos OTÉK III. fejezete 

Étv. 13. § (2) bekezdése, 
OTÉK II., III. fejezete és 1., 2. 
melléklete, továbbá az újR. 

és településtervezési 
szabályzat szerint 

OTÉK 121. § (1)-(3) bekezdései 

Étv. 2012.08.06-án hatályos 
fogalmai 

Étv. 2021.07.15-én hatályos 
fogalmai mindenkori hatályos Étv. 

előzőekből levezetve előzőekből levezetve 

Biológiai aktivitásérték tekintetében 2021. július 16-tól az újR. 

Szabályozási 
vonal 

kiszolgáló út megvalósulását biztosító szabályozási vonalat legfeljebb hétévente felül kell 
vizsgálni és dönteni a fenntartásáról vagy törléséről 

Étv. 27. § (2) bekezdés   

Étv. 27. § (2) bekezdést a 2021.07.01. előtt elrendeltnél is 
alkalmazni kell azzal, hogy az első felülvizsgálatot 

2024.01.01-ig el kell végezni 
  

Étv. 60. § (15) 

kiszolgáló út szabályozásával érintett telek rendezettnek minősül lakó és üdülőegységgel 
érintett eljárások esetén- szabályozott út része az építési paramétereknél nem 

számítható bele 

Étv. 27. § (11) bekezdés 

  

Egyedi hatósági 
ügyekben 

mint a "Tartalom"-nál, de figyelembe véve az OTÉK 121. § (4) bekezdésében foglaltakat 
is, azaz, ha régiOTÉK alapú HÉSZ eltérően nem rendelkezik, akkor a mindenkor hatályos 

OTÉK III. fejezetét kell alkalmazni 
 

Étv. 1997. évi LXXVIII. Tv. 

OTÉK 
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 
Korm. Rendelet 

régiOTÉK OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos állapota 

314-es 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 

újR. 
a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 

 


