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A MAJORLAB
Rólunk
Kreatív mérnökökből álló csapat vagyunk, akik a Városmajorban találkoztak. A
településrendezés és fejlesztés iránti érdeklődésünk már évekkel ezelőtt
elkezdődött, s tudásszomjunk és szakmai elhivatottságunk az évek során egyre
csak növekedett.
A Majorlab tagjai egyetemi tanulmányaik során valamennyien a településtervezés
egy-egy ágát választották, van köztünk településmérnök, tájépítészmérnök,
urbanista-építész és térinformatikus is.
A munkáink során több olyan nehézséggel találkoztunk már, amire jelenleg nem,
vagy csak felületesen kínál megoldást a hazai településtervezői gyakorlat. Így
fogalmazódott meg bennünk az elhatározás, hogy kutatócsoportba szerveződve
olyan projekteket indítsunk melyek során a felmerülő hiányosságok és problémák
azonosításán túl konkrét megoldási javaslatokat és eszközöket dolgozunk ki és
teszünk közzé.
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A MAJORLAB

Célunk a hazai településtervezéshez kapcsolódó
közösségi tervezési technikák és tervezési
módszerek újragondolása, innovatív eszközök és
módszerek bemutatása. Fontos számunkra,
hogy a településrendezés szereplőit, részvevőit
közvetlenül meg tudjuk szólítani, hogy az
érintettek, valamint a téma iránt érdeklődők
számára érthető és egyszerűen elérhető
eszközöket biztosítsunk. A jelenleg öt fős
csapatunkkal azon dolgozunk, hogy a szakmai
tudásunkat, tapasztalatainkat folyamatosan
bővítsük és azokat minél szélesebb körben
megosszuk, párbeszédet kezdeményezzünk.

Tetszik amit csinálunk?

LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA
ÉS OSZD MEG VELÜNK GONDOLATAIDAT!
www.majorlab.hu
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A KALAUZ

MI A CÉLJA?

A kalauz a településrendezéssel és -fejlesztéssel
összefüggő tervtípusokat (eszközöket) és azok
összefüggéseit mutatja be. A kalauzt úgy

TARTALOM
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓ

állítottuk össze, hogy mindenki számára
könnyen érthető legyen, azonban tartalmazza a
legfontosabb információkat. Bemutatjuk, hogy
mi jellemzi az egyes tervtípusokat, mire

INTEGRÁLT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA

használhatók a gyakorlatban és hogy kiket
érintenek. A kalauz végén azokból a
jogszabályokból idézünk, melyek részletesen

TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERV

előírják a tervekre vonatkozó szabályokat. Így a
tervtípusokkal történő ismerkedés után, akár

HELYI ÉPÍTÉSI

mélyebb betekintést is nyerhetünk a témába.

SZABÁLYZAT

Bízunk benne, hogy a kalauz támpontot jelent a
tervezők, a döntéshozók és a közösség közötti
párbeszédhez.

TELEPÜLÉSARCULATI
KÉZIKÖNYV

TELEPÜLÉSKÉPI
RENDELET

TELEPÍTÉSI
TANULMÁNYTERV
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RENDEZÉSI-,
FEJLESZTÉSI-,
TELEPÜLÉSKÉPI
DOKUMENTUMOK

MIÉRT FONTOS ELKÉSZÍTENI EZEKET?

A helyi közösség egyetlen eszköze,
hogy befolyásolja az építési
tevékenységeket a környezetében
Jogszabály írja elő
Az építési tevékenységeket keretek
között tartja
Egységes, kedvező településkép
kialakítása vagy megőrzése
Településre szabott

KI KÉSZÍTI?

A települési önkormányzat (ha van
településtervező alkalmazottja), vagy az
önkormányzat megbízásra külsős
településtervező.
A tervezés mindig megbízott, vagy
helyben alkalmazott főépítész vezetése
mellett zajlik.

04.
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ESZKÖZÖK
ÖSSZEFÜGGÉSEI
FEJLESZTÉS

RENDEZÉS

TELEPÜLÉSKÉP

Településfejlesztési
koncepció

Településszerkezeti
terv

Településképi
arculati
kézikönyv

Integrált
Helyi
építési
településsszabályzat
fejlesztési
stratégia

Helyi
építési
Helyi
sszabályzat
építési
szabályzat

Helyi
építési
Településsszabályzat
képi
rendelet

MÓDOSÍTÁS
Telepítési tanulányterv
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FEJLESZTÉS
Településfejlesztési
koncepció
HOGYAN ÉRINT EZ ENGEM?

A KÖZÖSSÉG A TELEPÜLÉS LEGJOBB
MOTORJA

Miért van az, hogy egyes települések
lendületesen fejlődnek, míg mások nem
tudják hova tovább?

Azok a települések, amelyek
kiemelkedően fejlődnek a többiekhez
képest, egységes jövőképpel, közös
célokkal rendelkeznek.
A jövőkép és a közös célok
meghatározása a település
lakosságának minél szélesebb körű
bevonásával kell, hogy történjen.
Egy önkormányzatnak fontos
feladata, hogy mutassa az irányt és
navigálja is a cél felé a

települést, a

"hajót".

06.
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FEJLESZTÉS
Településfejlesztési
koncepció

MIT TARTALMAZ?

Jövőképét (10-15 év) fogalmaz meg
Hosszú távra rendszerbe foglalja az
önkormányzat fejlesztési szándékait
Javaslatot tesz a település különböző
területeinek fejlesztésére
Távlati célokat állít fel
KI HASZNÁLJA?

A települési önkormányzat.
Jogokat és kötelezettségeket a
lakosokra vonatkozóan nem tartalmaz.

jövőkép
CÉLOK, FEJLESZTÉS, HOSSZÚ TÁV

IDŐTÁV: 10-15 év
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FEJLESZTÉS
Integrált településfejlesztési
stratégia
HOGYAN ÉRINT EZ ENGEM?

HA MEGVAN A CÉL, LÁSSUK HOGY
JUTUNK EL ODA

Hogyan lehet megvalósítani a
hosszútávú célokat? Konkrét ötletekkel!
Például kitalálhatjuk hol legyen az új
játszótér, és hogyan lehetne
ﬁnanszírozni.

A hosszútávú célok eléréséhez
rövidtávú célokat rendel
Pénzügyi forrásokat, intézkedéseket
és a határidőket határoz meg
Akcióterületeket jelöl ki, ahol a
fejlesztések térben koncentrálódnak

IDŐTÁV: 5-10 év
08.
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FEJLESZTÉS
Integrált településfejlesztési
stratégia

MIT TARTALMAZ?

Jövőképet, és a célok elérése
érdekében beavatkozásokat,
programokat tartalmaz
Összesíti a szükséges eszközöket
Nyomon követi a megvalósítást
Idővel és pénzzel is számol
KI HASZNÁLJA?
A települési önkormányzat.
Jogokat és kötelezettségeket a
lakosokra vonatkozóan nem tartalmaz.

akciók
IDŐ, PÉNZ, NYOMON KÖVETÉS

IDŐTÁV: 5-10 év
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RENDEZÉS
Településszerkezeti terv
HOGYAN ÉRINT EZ ENGEM?
HOSSZÚTÁVÚ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
LEHATÁROLÁSA

Honnan tudhatom milyen adottságokkal bíró
területen élek? Honnan tudhatom, hogy
milyen nagyobb léptékű tervezett fejlesztések
érinthetik a környéket?

A település alapvető adottságainak,
fejlesztési irányainak megismeréséhez
nyújt segítséget
Információt nyújt hol milyen települési
funkció helyezhető el, hol lehet
lakófunkciót vagy éppen gazdaságit
elhelyezni
Megtudhatjuk például, hogy az
autópálya-fejlesztések milyen területeket
érintenek
Segítséget nyújthat a beruházóknak az új
telephely pontos helyszínének
kiválasztásában

IDŐTÁV: 10 év
10.
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RENDEZÉS
Településszerkezeti terv

MI A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV?

A település térbeli kialakításának
rendjét és a műszaki- infrastruktúra
hálózatok elrendezését határozza meg
A koncepcióval összhangban kijelöli a
település fejlesztésének területi
irányait
A közösség terveinek, céljainak térbeli
lenyomata
Alapegysége: területfelhasználási
egység
Hosszú távra szól (10 év).

KI HASZNÁLJA?

A települési önkormányzat.
Jogokat és kötelezettségeket a
lakosokra vonatkozóan nem tartalmaz.

szerkezet
TÉRBELI RENDSZER, HÁLÓZAT, FEJLŐDÉS

IDŐTÁV: 10 év
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RENDEZÉS
Településszerkezeti terv

MIT TARTALMAZ?

Megállapítja a táj, az épített és a
természeti környezet alakításának és
védelmének területfelhasználással
összefüggő módját
Rögzíti a település
területfelhasználási rendszerét
Kiolvasható belőle, hogy a település
mely részeit szánjuk beépítésre, és
melyek maradnak beépítetlenek
Megmutatja, hogy a különböző
területhasználatok milyen arányban
vannak jelen a településen
Meghatározza, hogy hol lehet új
gazdasági területet létesíteni
A lakóterületek beépítési intezitásuk
szerinti különböző területfelhaszn

szerkezet
TÉRBELI RENDSZER, HÁLÓZAT, FEJLŐDÉS

IDŐTÁV: 10 év
12.
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RENDEZÉS
Helyi Építési Szabályzat
HOGYAN ÉRINT EZ ENGEM?

ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI ELVE A
TELEPÜLÉSTERVEZÉSBEN

Honnan tudom mennyit ér a telkem?
Lehet háromszintes családi házam?
Tehetek medencét a hátsó udvarba?
Hol építhetem fel az álomházam?

Telek vásárlás előtt gyakran esünk
a lehetőségek csapdájába, melyből a
ﬁgyelmetleneket a szabályok
korlátja ébreszti fel, olykor már a
megvétel után.
A helyi építési szabályzat előírásai
olykor korlátozzák a
telektulajdonosokat de egyben meg
is védi a jogaikat.

IDŐTÁV: 4 év
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RENDEZÉS
Helyi Építési Szabályzat

MI A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT?

A helyi építési szabályzat az
önkormányzat rendelete, amely az
építés helyi rendjét szabályozza.
A település közigazgatási területén a
telkekhez

fűződő

követelményeket,

sajátos

helyi

jogokat

és

kötelezettségeket gyűjti össze.
Az önkormányzat 4 évente áttekinti
Két részből áll egy rajzos és egy
szöveges részből
Melléklete a Szabályozási Tervlap
Nyilvános,

megtalálható

önkormányzat

honlapján

az
vagy

a

nemzeti jogszabálytár njt.hu oldalon
KI HASZNÁLJA?

A települési önkormányzat
Ingatlantulajdonosoknak,
befektetőknek, építkezni, felújítani
vágyóknak határoz meg jogokat és
közelezettségeket

helyi rend
KÖVETELMÉNYEK, JOGOK KÖTELEZETTSÉGEK

14.

IDŐTÁV: 4 év
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RENDEZÉS
Helyi Építési Szabályzat

MIT SZABÁLYOZ RÉSZLETESEN?

Gyakori építési problémákat / szituációkat
szabályoz többek között:
utca szélesítés részletei
mekkora telket alakíthatunk ki
milyen rendeltetési egység helyezhető el
(lakó, gazdasági, ipari, stb.)
telken belül hol és hány épület helyezhető
el
hány lakás alakítható ki
milyen magas lehet az épület
mekkora

távolságot

kell

tartani

a

szomszédtól
hol lehet a garázs
mekkora lehet az épület alapterülete
minimális közműellátás mértéke és módja
legkisebb zöldfelület mértéke
terepszint alatti építés mértéke és helye
a megengedett, illetve a nem megengedett
rendeltetéseket (funkciókat)

helyi rend
KÖVETELMÉNYEK, JOGOK KÖTELEZETTSÉGEK
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TELEPÜLÉSKÉP
Településképi Arculati
Kézikönyv
HOGYAN ÉRINT EZ ENGEM?

MINDENKI SZÉP HELYEN
SZERETNE LAKNI

Mi a közös a budapesti Andrássy útban,
a tokaji borvidékben és a Nógrád megyei
Hollókőben? Miért özönlenek a turisták
megcsodálni Santorini kék kupolás
épületeit vagy Velence csatornáit?

Az emberek érdekesnek,
izgalmasnak tartják az egyedi
dolgokat, a helyi jellegzetességeket.
Legyen az a helyi táj szépsége,
kiemelkedő gasztronómia, egy
tipikus építőanyag és építészeti
forma vagy egy helyi szokás.

16.
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TELEPÜLÉSKÉP
Településképi Arculati
Kézikönyv

MIT TARTALMAZ?

Bemutatja a település épített és
természeti örökségét, értékeit
Megtaláljuk benne, amire büszkék
lehetünk
Ajánlásokat, magyarázatokat
tartalmaz, a megértést segíti
Szemléletformáló dokumentum
KI HASZNÁLJA?

A közösségnek szól, és azoknak, akik
szeretnék megismerni a települést
Építkezni, felújítani vágyóknak
iránymutatást nyújt

helyi karakter
EGYEDI ÉS KÖZÖS
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TELEPÜLÉSKÉP
Településképi rendelet
HOGYAN ÉRINT EZ ENGEM?

MINDENKI SZÉP HELYEN
SZERETNE LAKNI

Na de, ki mondja meg, hogy milyen a
szép ház? Szép az, amit egy közösség
annak ítél. A közösség a településképi
rendelettel ítélkezik a házak, kirakatok,
utcabútorok és kertek felett.

Az egységes megjelenést (színek,
anyaghasználat, formavilág, lépték,
épület elhelyezés) rendezettnek és
szépnek érzékeljük.
A közösen meghatározott
kereteken belül fejeződhet ki az
egyéni ízlés.

18.
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TELEPÜLÉSKÉP
Településképi rendelet

MIT TARTALMAZ?

Meghatározza hogyan és milyen
építményeket építhetünk
Jogokat és kötelezettségeket
tartalmaz
A megjelenésről szól: színekről,
formákról, arányokról, anyagokról
A településkép megfoghatatlan, de a
településről alkotott véleményünket
ez határozza meg leginkább
KI HASZNÁLJA?

Aki építkezik vagy átalakít
Településképi bejelentés során
vizsgálják a megfelelést, akár kisebb
átalakításoknál is
Pl. tetőtér-beépítés,
homlokzatfelújítás, tetőfelújítás,
során ﬁgyelemmel kell lenni rá.

stílus
MEGJELENÉS, ÖSSZHANG, HANGULAT
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TANULMÁNYTERV
Telepítési tanulmányterv
HOGYAN ÉRINT EZ ENGEM?

AZ ÚJ ÖTLETEKNEK IS VAN HELYE!

Bármilyen gondos a tervezés, mindig
felmerülhetnek új javaslatok,
változtatási igények. Mik a fejlesztői
szándékok, ötletek? Érdemes lenne
megépíteni a fejlesztést? Hogy fog ez
kinézni? Ki fogja használni?

Az eddig bemutatott tervek
bármikor módosíthatóak, ha új
igény merül fel.
Módosítani akkor lehet, ha ismerjük
és értjük is az új igényeket. Ha el
tudjuk képzelni, hogy az adott
telken milyen épületek épülhetnek
fel.
Például: A tanulmányterv
bemutatja, hogy milyen lenne egy
üres terület társasházakkal
beépítve.

20.
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TANULMÁNYTERV
Telepítési tanulmányterv

MIT TARTALMAZ?

Bemutatja a fejlesztés helyszínét és
annak környezetét
Tartalmazza a tervezett beépítési
tervet és a megvalósításhoz
szükséges módosítási igényeket
Felvázolja a várható infrastrukturális
igényeket
Ismerteti a tervezett beépítés,
változás várható környezeti hatásait
Számol az esetleges örökségi vagy
környezeti érték sérülésének
lehetőségeivel
KI HASZNÁLJA?

Aki fejleszteni szeretné a területét de
erre a hatályos településrendezési
eszközök nem adnak jelenleg
lehetőséget

lehetőség
BEÉPÍTÉSI TERV, HATÁSOK, EREDMÉNY
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NÉZZÜNK EGY PÉLDÁT!

Amennyiben kérdések, bizonytalanságok maradnak kérhetjük a főépítész, illetve
az önkormányzat útbaigazítását.

Mi vonatkozik a
telkemre?
HOVÁ, MIT ÉS MEKKORÁT
LEHET ÉPÍTENI?
A kérdésre a helyi építési szabályzat
ad választ
A helyi építési szabályzatot megtalálod:
- az önkormányzat honlapján vagy
- nemzeti jogszabálytár njt.hu oldalon
MIT KELL KERESNI?

Szabályozási tervlapon:
a telek melyik építési övezetbe vagy
övezetbe tartozik
meg kell vizsgálni érintik-e
korlátozások
Helyi építési szabályzatban:
általános előírások és az építési
övezetre vagy övezetre vonatkozó
egyedi előírások, korlátozások

22.
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NÉZZÜNK EGY PÉLDÁT!

Amennyiben kérdések, bizonytalanságok maradnak kérhetjük a főépítész, illetve
az önkormányzat útbaigazítását.

Mi vonatkozik még a
telkemre?
Először érdemes átlapozni a településképi
arculati kézikönyvet. Megismerjük a
település sajátosságait, értékeit és
ötleteket meríthetünk belőle.

HOGYAN ÉS MILYET LEHET
ÉPÍTENI?
A kérdésre a településképi rendelet ad
választ
A településképi rendeletet megtalálod:
- az önkormányzat honlapján vagy
- njt.hu oldalon
MIT KELL MEGNÉZNI?

- általános előírások
- melyik településképi szempontból
meghatározó területbe tartozik a telkem
és arra milyen előírások vonatkoznak
MAJORLAB | TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KALAUZ
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MELLÉKLET
FOGALOMMEGHATÁROZÁS
JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN

FEJLESZTÉS
Településfejlesztési
koncepció
1997. évi LXXVIII. törvényaz épített környezet alakításáról és védelméről

Településfejlesztési koncepció a település környezeti, társadalmi, gazdasági
adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a
fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum. Meghatározza a
település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az
infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji,
természeti

és

ökológiai

adottságok

fenntartható

hasznosítására.

A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat
döntéseiben érvényesíti.
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FEJLESZTÉS
Integrált településfejlesztési
stratégia
1997. évi LXXVIII. törvényaz épített környezet alakításáról és védelméről

Az integrált településfejlesztési stratégia a településfejlesztési koncepcióban
foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg
szolgáló középtávú fejlesztési program.A rendelkezésre álló és bevonható
források ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban
meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat,
programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.A
településfejlesztési koncepciót és az integrált településfejlesztési stratégiát a
települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg.
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RENDEZÉS
Településszerkezeti terv

1997. évi LXXVIII. törvényaz épített környezet alakításáról és védelméről
253/ 1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről

A településszerkezeti terv a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok
megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a
műszaki

infrastruktúra-hálózatok

elrendezését

meghatározó

terv.A

településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének
lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek
felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és
elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon
érdekelt

többi

település

alapvető

jogainak

és

rendezési

terveinek

ﬁgyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten
tartása mellett.A települések igazgatási területét építési szempontból beépítésre
szánt és beépítésre nem szánt területbe kell sorolni. A településszerkezeti
tervben a település igazgatási területén belüli azonos szerepkörű, jellegű,
beépítettségi intenzitású területrészeket azonos területfelhasználási egységbe
kell sorolni.
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RENDEZÉS
Helyi építési szabályzat

1997. évi LXXVIII. törvényaz épített környezet alakításáról és védelméről
253/ 1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről

A helyi építési szabályzat a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően a
település sajátosságait ﬁgyelembe véve határozza meg az építés helyi rendjét, a
telkekre vonatkozó helyi építési követelményeket, jogokat, kötelezettségeket. A
vonatkozó jogszabályok értelmében építési munkát végezni csak a helyi építési
szabályzat és szabályozási terv előírásainak megfelelően lehet, emiatt nagyon
fontos, hogy abban az egyes övezetekre vonatkozóan milyen előírásokat
határoznak meg. Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi építési
szabályzatban a helyi sajátosságok ﬁgyelembe vételével a magasabb rendű
jogszabályok előírásait alkalmazza, de azoknál állapíthat meg szigorúbb
szabályokat is. Kivételes esetekben, amennyiben az indokolt a helyi építési
szabályzat megengedőbb szabályokat is megállapíthat - erről a jogszabály 111. §
(2) bekezdése rendelkezik.
A helyi építési szabályzatban legalább az alábbiakról kell rendelkezni:
kialakítható legkisebb telekméret,
beépítési mód,
megengedett legnagyobb beépítettség,
megengedett
legnagyobb
beépítési
magasság
(épületmagasság,
párkánymagasság vagy homlokzatmagasság),
minimális közműellátás mértéke és módja,
legkisebb zöldfelület mértéke,
a megengedett, illetve a nem megengedett rendeltetéseket,
terepszint alatti építés mértéke és helye
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TELEPÜLÉSKÉP
Településképi Arculati
Kézikönyv
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat
normatív határozata mellékleteként fogad el.A településképi rendelet szakmai
megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül. A kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi
jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja
és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati
jellemzőit és értékeit, és ennek ﬁgyelembevételével szöveges és képi
megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti
elemek alkalmazására. Az arculati kézikönyv nemcsak építészeti ajánlásokat
tartalmaz, hanem megvalósult kortárs példákat is bemutat a településről vagy az
adott régióból.

MAJORLAB | TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KALAUZ

TELEPÜLÉSKÉP
Településképi rendelet
1997. évi LXXVIII. törvényaz épített környezet alakításáról és védelméről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve
hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji
érték és az örökségvédelem ﬁgyelembevételével történő - megőrzését vagy
kialakítását jelenti. Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati
rendeletben

(településképi

rendelet)

településképi

követelmények

meghatározásával, településképi önkormányzati támogatási és ösztönző
rendszer alkalmazásával, önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök
szabályozásával biztosítja.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények
településképhez való illeszkedését biztosító
1. anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a
zöldfelületek kialakításának módjára;
2. a - településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb
helyi

adottság

miatt

- településképi

szempontból

meghatározó

területekre;
3. az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére,
védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére;
a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések
elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi
követelményt tartalmazhat.
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TANULMÁNY
Telepítési tanulmányterv és
beépítési terv
1997. évi LXXVIII. törvényaz épített környezet alakításáról és védelméről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

Telepítési tanulmánytervet kell készíteni egyes településfejlesztési célok
megvalósításánál

(építési

beruházással

módosításának

kezdeményezésénél,

járó

településrendezési

településrendezési

eszköz

szerződés

előkészítésénél, illetve az összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati
szakaszának részeként).A telepítési tanulmányterv részeként beépítési tervet
kell készíteni. Beépítési terv készülhet a helyi építési szabályzat alátámasztó
javaslataként is, annak megalapozásaként.
A beépítési terv tartalmazza legalább:

a) a beépítés javaslatát,
b) a telkeken belüli és a határoló közterületek
ba) zöldfelületeinek és szabadtereinek kialakítását,
bb) közlekedési és parkolási rendjét, és
bc) közműveinek felszíni építményeit.
A

telepítési

tanulmányterv

tartalmát

az

előkészíteni

tervezett

településrendezési szerződés típusa, a tervezési terület, a tervezési feladat és a
tervezési cél határozza meg, a szükséges tartalmat és annak részletezettségét a
314/2012 (XI.8). Korm. rendelet 7. mellékleténe ﬁgyelembevételével az
önkormányzati főépítész határozza meg.
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