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Tér és állam

• az állam térszervezési szerepe a modern társadalmak egyik alapvető 
jellegzetessége: normatív-formális (intézményesült) regionalizálás.

• Program régiók, tervezési régiók, politikai-adminisztratív terek.

• Területfejlesztés mint állami feladat, ahol a modern állam alapvető elemei 
képződnek le:
• Közigazgatási apparátus,
• Terület,
• Jogrendszer,
• Kényszer.



Területfejlesztés Erdélyben

• Demokratikus területfejlesztés?

• Szocialista ”szisztematizálás” öröksége

• Önkormányzatiság kiépülése

• Centralizmus/regionalizmus



Területfejlestzési stílusok és a területfejlesztési rendszer 
Romániában

Planning
style/characteritics

Comprehensive integrated
approach

Urbanistic, land-use oriented
approach

Focus Spatial structures and
processes

Object-centred

Planning process Cyclic, open, indirect Linear, closed, direct

Character Orientativ, weak Normative, strong

Disciplines Inter-disciplinary Arhitecture

Output Spatial planning documents Urbanistic documents

Spatial scale Regional Local

Time Middle- and long term Short term

Forrás: Benedek (2013)



A területfejlesztés általános célkitűzései (350/2001 
törvény)

• kiegyensúlyozott térbeli fejlődés, a gazdasági, szociális, ökológiai és 
kulturális szakterületeken hozott intézkedések harmonizációja által;

• a természeti és épített örökség összefüggő védelme;

• a terület racionális felhasználása;

• az életfeltételek és életminőség javítása az ország településeiben.



Tf.-i dokumentációk típusai és hierarchiája

Forrás: Benedek (2004)



Területfeljesztési és urbanisztikai dokumentumok 
tipológiája Romániában

National scale Regional scale Local scale

Type of planning
document PATN (National Spatial Planning

Document)
PATZ, PATIJ,
PATR, PATJ

PUG, PUZ, PUD

Focus Sectorial: transport infrastructure, water
management, protected areas, settlement
network, natural risks, tourism

Balanced
spatial
development

Urbanistic
development,
building control

Responsable
authorithies

Government, Parlament Local- and
county councils

Local councils

Character Normative, strong Orientative,
weak

Normative,
strong

Forrás: Benedek (2013)



Országos Területfejlesztési Terv

• I. rész, Közlekedési útvonalak (71/1996. sz. Törvény),

• II. rész, Vizek (171/1997. sz. Törvény),

• III. rész, Védett területek (152/2000. sz. Törvény),

• IV. rész, Településhálózat (351/2001. sz. Törvény),

• V. rész, Természeti kockázati területek (575/2001. sz. Törvény),

• VI. rész, Turisztikai övezetek (190/2009. sz. Törvény).



Védett természeti értékek Védett kulturális értékek

Országos Területfejlesztési Terv
III. rész, Védett területek (152/2000. sz. Törvény),

Forrás: PATN (2000)



Országos Területfejlesztési Terv
Település-hierarchia

Forrás: Benedek (2006)



Romániai Urbanisták Kamarája

• 2006

• 2021-ben: 1537 műépítész, 333 urbanista, 193 egyéb tag

• Geográfus-urbanista, szociológus-urbanista, közgazdász-urbanista

• Területfejlesztési dokumentáció típusokként differenciált aláírásjog

• Tématerületenként differenciált aláírásjog



Tematikus területek

a) Természeti környezet és környezetminőség

b) Terület gazdasági fejlődése

c) Demográfia és munkaerő

d) Terület tehcnikai felszereltsége

e) Természeti örökség védelme és fejlesztése

f) Épített örökség védelme és fejlesztése



A területfejlesztés szereplői

• helyi vagy központi közigazgatás:
• megyei vagy helyi tanács,
• minisztérium

• tervező:
• állami szakintézmények,
• területfejlesztéssel foglalkozó vállalkozások

• Szakmai érdekvédelmi szervezetek (OAR, RUR, AUC)

• civil társadalom, helyi népesség



Forrás: Benedek (2006)

A területfejlesztési dokumentációk
kidolgozásának szakaszai



15

Zonális Urbanisztikai Terv Verespatak -
konzultáció

Forrás: Moscu K.



Kolozs megye területfejlesztési terve
(https://www.facebook.com/PATJCluj/)

Forrás: Benedek et co. 
(2021)



Maros megye
területfejlesztési
terve

Forrás: Benedek et co. 
(2016)


