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Városfejlesztés

 Tagállami hatáskör

 Nem közösségi politika

 Informális együttműködés a 
miniszterek között

Lipcsei Karta



Közös miniszteri nyilatkozat 
a Lipcsei Charta



A LIPCSI KARTA CÉLJAI I.

I. Az integrált városfejlesztési politika előtérbe
helyezése

1. Integrált városfejlesztési stratégiák készítése

2. Magas színvonalú közterek létrehozása és
fenntartása

3.Infrastrukturális hálózatok korszerűsítése és az
energiahatékonyság növelése

4. Pro-aktív innovációs és oktatási politikák
érvényesítése



A LIPCSI KARTA CÉLJAI II.

II. Hátrányos helyzetű városrészek kiemelt kezelése

1. A fizikai környezet javítása

2. A helyi gazdaság és a helyi munkaerő-piac
erősítése

3. A gyermekek és a fiatalok pro-aktív oktatása és
továbbképzése

4. Hatékony és megfizethető városi közlekedés
ösztönzése a hátrányos helyzetű városrészekben

5. Anti-szegregációs terv készítéséhez módszertani
iránymutatás



Integrált városfejlesztési beavatkozások 
a ROP-okban

Célja → koncentráltan megjelenő társadalmi – gazdasági 
problémák megoldása, integrált és fenntartható fejlesztések 
keretében

Típusai:

 Integrált szociális célú beavatkozások a társadalmilag 
és fizikailag leromlott területeken

célja: Az akcióterületen élő lakosság életkörülményeinek és 
életesélyeinek javítása, szegregáció csökkentése

 Funkcióbővítés vagy funkcióerősítés városközponti 
területeken 

célja: Minőségi környezet a lakosság és vállalkozások 
számára



Helyzetértékelés

 városszerkezet

 gazdaság

 társadalom

 Települési környezet

 közszolgáltatások

 Előző időszak fejlesztéseinek tapasztalatai

 SWOT



2. Stratégia

 Vízió a városról

 A város és részeinek fejlesztési 
céljai

 A stratégia alapján 
akcióterületek lehatárolása

 Fenntarthatósági szempontok 
(intézmények, környezet, 
szegregáció)

 A stratégia külső és belső 
kapcsolatai

 Kockázatelemzés



Városrészek

Akcióterületek lehatárolása







1937. évi VI. törvénycikk a 
városrendezésről és az 

építésügyről 
 1. § (1) „Minden városnak meg kell 

állapítania a városfejlesztési tervét.” 

 „a város fejlesztése érdekében

 a) meg kell határozni a városias kialakításra 
szánt területet és el kell végezni annak 
vízszíntes és magassági felmérését;

 b) a felmérés alapján meg kell állapítani az 
általános és részletes rendezési tervet;

 c) teleknyilvántartást kell vezetni.”





Vannak változások - 1978



Vannak változások - 1978
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Nemzeti szabályozás

314/2012 Korm. Rendelet a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített
környezet alakításáról és védelméről



TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

INTEGRÁLT 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIA

TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERV

SZT SZT SZT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Településfejlesztési és -

rendezési tervtípusok a 

hatályos Étv. alapján

SZT: Szabályozási terv





A B.A.Z. megyei árvízi újjáépítés



Alap a jó nyilvántartás



Kolontár







DEVECSER



DEVECSER







Deviza adósmentő program

3. pillér: Építés

• 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. Határozat a Szociális 
Családiház-építési Programról

• 156/2011. (VIII. 10.) Korm. Rendelet a Szociális 
Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén 
megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről



A Budapesti Agglomerációs Terv részlete



VA

Városközpont

Állami tulajdonú 

terület

M5

Alsópakony

Településszerkezeti összefüggések





Távol a védett területektől





I. Ütem szabályozási terve



I. Ütem beépítési javaslata



Terület- és településrendezés, -fejlesztés

A rendezési tervek eszközök, amelyekkel 

biztosítani lehet:

• az egymástól elkülönült ágazati

szabályozások összhangját;

• kiszámíthatóságot és biztonságot a

fejlesztések számára;

• a történeti, természeti és kulturális 

értékek védelmét;

• a közérdeknek megfelelő építést

(lásd a 3/1997. (I. 22.) AB határozatot) 

Az „eszköz” hatékony használatának 

korlátai:

• a térségi gondolkodás (összefogás)

hiánya 

• a lokális érdekek érvényesülése a

közérdekkel szemben

• értő szakemberek (főépítészek, 

főmérnökök) hiánya

• soha nem látott mértékű természeti 

jelenségek 

(árvízek, belvizek, földmozgások)

• a fejlesztések ágazati térbeli 

összehangolásának elégtelensége

• hosszadalmas és költséges készítési és

elfogadási procedúra



BUDAPEST 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERVE AZ OTÉK KATEGÓRIÁK 
ALKALMAZÁSÁVAL



A települési önkormányzat feladata
 1. a településfejlesztés, a településrendezés, 

 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és 
fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak 
és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 
parkolásának biztosítása);

 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában 
álló közintézmény elnevezése;

 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód 
segítését célzó szolgáltatások;

 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési 
környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

 6. óvodai ellátás;



A települési önkormányzat feladata 
2.

 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári 
ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti 
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; 
a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának 
és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 
megelőzésének biztosítása;







55

Vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek



Budapest Szabadság tér
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