
546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi 

szabályok eltérő alkalmazásáról 

A Kormány 

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, 

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 

ideje alatt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] az e 

rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

2. § (1) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően 

a) a településképi követelményekről szakmai konzultációt - ezen belül szakmai tájékoztatást - tartani 

elektronikus úton is lehet, 

b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően 

a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja, 

c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy 

az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül 

lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, 

d) a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani, 

e) a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus 

úton terjeszthetőek elő, és 

f) a településrendezési eszközök záró szakmai véleményezése során tartott egyeztető tárgyalást - 

ideértve a tárgyalásos eljárás során tartott egyeztető tárgyalást is - elektronikus úton is meg lehet 

tartani. 

(2) Elektronikus útnak minősül 

a) az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes 

szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és 

kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai 

tájékoztató, 

b) az (1) bekezdés f) pontja esetében az érintettek részvételével tartott videókonferencia. 

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 

4. § *  
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