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Azonos rendeltetésű, vagy rendeltetésük alapján összetartozó 
épületek összehangolt elhelyezése, beépítési terv alapján kialakított 
együttese. 

Miután az urbanizációs nyomást a települések lassú spontán 
növekedéssel már nem tudták feldolgozni az új megoldás a 
telepszerű beépítés lett; nagyobb terület, viszonylag rövid időn 
belüli egy építészeti – városépítészeti koncepció alapján történő 
beépítése. Az alábbi fotó a budapesti Wekerle telep, egy kertváros 
koncepció alapú telepszerű beépítés, ahol az egyedi telkes 
beépítés a meghatározó.

Telepszerű beépítés



Ipari park

Az ipari parkok speciális, önálló vállalkozásoknak tekintendők, 
amelyeknek azon beruházásaihoz ad támogatást az állam, amelyek 
kevésbé, vagy csak hosszú idő után 
térülnek meg. 

A miskolci Mechatronikai Ipari Parkba betelepülő vállalkozások 
számára valamennyi közmű rendelkezésre áll. Az új betelepülő 
vállalkozások igényeihez igazodva a hálózat folyamatosan bővíthető.



A rendelkezésre álló 
közművek: 

elektromos energia 
hálózat 

gáz hálózat 
ivóvízhálózat 
szennyvízelvezető 

hálózat 
csapadékvíz-elve-

zető rendszer 
belső úthálózat 
telekommunikáció



Szabályozás

A rendelet szerint az ,,Ipari Park'' cím elnyerésének minimális feltétele, hogy a 

• beépíthető/beépített alapterület (telek) legkisebb nagysága 10 hektár,  

• a betelepülő/betelepült vállalkozások száma legalább 10,  

• a létesítendő/meglévő munkahelyek (foglalkoztatottak)száma legalább 500 legyen 

• illeszkedni kell a megye és a régió fejlesztési stratégiájához 





Környezettel való kapcsolat 

Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem 
helyezhetők el. 

A területen az OTÉK 20.§ (4) és (5) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők el, az alábbi kötöttségekkel: 

• A területen csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, mely a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és 
intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé. 

• Az ipari területen élelmiszer gyártása, csomagolása, valamint tűz- és robbanásveszélyes tevékenység csak a környezetre 
kiterjedő, a terhelések környezeti kölcsönhatás vizsgálata szerint folytatható, illetve engedélyezhető.



Zöldterület

Mivel az ipari parkok jellemzően a városok szélén vagy a 
főváros agglomerációjában helyezkednek el, jellemzően 
szélsőséges időjárási viszonyok – nagy szél és árnyék hiánya – 
jellemzik. Emellett igen gyakori, hogy építési törmelékkel 
feltöltött, meddőként használt vagy agyagos, vályogos 
területekre épülnek. 

Ezért az ipari parkokat övező zöldfelület létesítésénél gyakran 
szükség van a terület talajcseréjére vagy termőfölddel való 
feltöltésére, illetve ellenálló növények telepítésére. 

A szabályozási terven – az iparterületen belül jelölt véderdő 
sávokat (beültetési kötelezettség) az üzem köteles létesíteni az 
előírt szélességben.  

A telephelyek határai mentén – a telephely területén legalább 1 
fasort nagy lombkoronát növesztő koros fa telepítésével kell 
létesíteni.



München: Messestadt Riem



13 000 munkahelyet biztosító ipari park 
16 000 ember számára épült lakónegyed 
színvonalas köztértervezés: alappillére a 

zöldfelületi koncepció



ipari park

lakónegyed



Övezetek 
Budapest építési övezetei
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